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Styrelsen
styrelsen@hu-bo-tradgard.org
Ordf. Helena Hemming Straume | 08-779 41 91 | helena.hemming@telia.com
Kass. Jörgen Andersson|073 963 56 92| jorgen@x-p.se  
Sekr. Elisabet Emanuelson | 070 230 55 94 | elem@bredband.se
Ledm. Agneta Strid | 08-779 37 03 | agnetastrid@swpnet.se 
Ledm. Maria Rönnlund | 08-668 28 41| ronnlund.m@gmail.com
Ledm. Eva Eriksson| eu.eriksson@telia.com 
Ledm. Asta Holm | asta.holm@telia.com
Suppl. Terttu Kinnari | terttu.kinnari@huddinge.se
Suppl. Liljan Bjelton | bjelton@telia.com

Valberedningen 
Anna Schelin | 0731-58 85 70 | a.schelin@telia.com
Anna Lena Zetterström | 08-711 47 56 | annalena.zetterstrom@glocalnet.net

Programgruppen
programgruppen@hu-bo-tradgard.org

Ansvarig trädgårdsträffar & Växtloppis & Sammankallande
Anna Schelin |0731-58 85 70 | a.schelin@telia.com 
Annelie Pavlica | anneliepavlica@yahoo.se

Ansvariga  Kurser
Helena Perlow |helena@perlow.se
Maria Rönnlund |ronnlund.m@gmail.com

Ansvariga:  Resor & utflykter
Anneli Brandt | anneli.brandt@spray.se
Nina Granath | nina.granat@bredband.net

Ansvariga: Marknadsföring & mässor
Tuula Ranebäck | tuula@raneback.se
Gunhild Westergren | grodan2009-@hotmail.com

Ansvariga: Föreläsningar 
Kerstin Hörnsten | kerstin.hornsten@telia.com
Jenny Wik Norling | wiik.norling@telia.com
Eva Söderkvist | eva@soderkvist.se

Aktiviteter östra Huddinge
Tove Madsen | tove.madsen@blommaut.se

Vill du bli medlem? 
Betala in medlemsavgiften (260:-/år 2011) på PG 12 15-3 (Riksförbundet Svensk 
trädgård).  Skriv ditt namn, adress och att det gäller Huddinge-Botkyrka Trädgårds-
sällskap.
Medlemsskapet gäller för alla i familjen.
 
Då registreras du som medlem och får tillgång till aktiviteter, rabatter, rådgivning 
mm. Du får även 6 nr av Svensk trädgårds medlemstidning ”Hemträdgården”. Skicka 
också ev. mailadress till Anna Schelin, för snabbare framtida information.   
Gör gärna ett besök minst en gång i månaden på vår hemsida för aktuell information.  
www.hu-bo-tradgard.org 
Har du frågor om medlemskapet, aktiviteter och anmälningar gällande aktiviteter, 
kontakta:  
Anna Schelin 0731-58 85 70, a.schelin@telia.com 
Karin Nilsson, 08-711 76 26, karin.nilsson@mbox308.swipnet.se

Redaktör, ansvarig utgivare & webmaster 
Gunnar Ranebäck | 070-776 07 22 | gunnar@raneback.se
Redaktören ansvarar för alla texter och bilder där inget annat angivits.
 
Föreningens motto! 
Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård. 



Hej kära medlemmar i trädgårdssällskapet!

I dagsläget är vi ca 375 personer som tillsammans utgör denna 
härliga förening. 

När detta skrivs så är det högsommar och solen skiner utanför 
fönstret, allting växer så det står härliga till och många projekt är 
på gång i allas våra trädgårdar. När bladet kommer ut så är höstsä-
songen på ingång och flera växter börjar snart skifta i sina vackraste höstfärger. Kom då 
ihåg att fortsätta njuta av era trädgårdar så länge det går även om semestern är slut. Tänd 
värmeljus i växthuset (ni som har) och sitt där och njut när det blåser och regnar utanför - 
det är viktigt att ladda batterierna så mycket som möjligt inför vintern! 

Programbladet bjuder på flera trevliga föreläsningar inom olika områden, förhoppningsvis 
hittar ni alla något som intresserar er! Nytt är att när ni anmäler er till våra kurser så ska 
kursavgiften betalas in i förväg på föreningens bankgirokonto, så snart ni fått en bekräf-
telse på att ni har fått en plats, och senast det datum som anges vid resp kurs.

Den efterlängtade Luffarslöjdskursen är tillbaka igen med vår kunnige kursledare Bengt 
Ryttersten, den kursen brukar snabbt bli full, så anmäl dig genast ifall du vill ha en plats!

 Vi hoppas också att ni är många som ställer upp för föreningen och kommer med täv-
lingsbidrag eller utställningsföremål till vår monter under 1000 meter konst. Se mer info 
inne i tidningen och anmäl er så snart som möjligt! Förra året var det tyvärr lite tunnsått i 
vår monter men vi hoppas att det var en tillfällig formsvacka och att vi nu kan få Fullersta 
gårds garageplan att blomstra igen!

 Varmt välkomna till en höst/vinter med oss i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap, 
och som vanligt - hittar du inte det du söker i detta programblad, så hör av dig till oss i 
programgruppen med dina förslag!

programgruppen@hu-bo-tradgard.org

 Programgruppen genom Anna Schelin
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Torsdag 4 augusti kl 19:00 
Trädgårdsträff
Hos Maria Rönnlund på Gärdsmygsv.5 i Segeltorp

Marias tomt är kuperad med stora träd och rabatter i alla väderstreck. Det asiatiska wo-
odlandet är nog färdigt till träffen. Förhoppningsvis blommar även liljorna. Sommarens 
projekt är en upphöjd surjordsrabatt och ett växthus.

Torsdag 11 augusti kl 19:00 
Trädgårdsträff
Hos Eva Söderqvist och Jörgen Andersson på Skolvägen 20 i Fullersta - Huddinge.

1600 kvm sluttande naturtomt med berg och sten som ska bli en trädgård. Vi har fällt träd, 
röjt sly, murat, anlagt damm etc. men ännu återstår mycket arbete innan alla idéer och 
drömmar är uppfyllda.

Onsdag 17 augusti kl 19:00 
Trädgårdsträff 
Hemma hos Anna Schelin i Fullersta Ringvägen 46, Huddinge

 Tomten är under uppbyggnad, med ett tillkommande projekt varje år. Förra året anlades 
en ny stor perennrabatt som planterades med alla växter i vårfärger, vitt, lila, rosa och 
limegult - blir spännande att se vad som kommer upp i år. 
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Söndag 21 augusti kl 13:00-15:00 
Växtloppis
Vid Sjöängsbadet i Trångsund

Föreningens medlemmar säljer perenner, buskar, träd, trädgårdsböcker, krukväxter mm. 
Alla är välkomna att handla, men endast medlemmar i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap 
kan boka en säljplats.

Kostnad för en säljplats: 50 kr / säljare.

Anmälan Anmäl ditt intresse för en säljplats så snart som möjligt, men senast 15 augusti!

Till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Tove Madsen på telefon: 070-769 54 87 Tove 
svarar även på ev frågor kring arrangemanget!)

Drevvikens Segelsällskap håller i ”seglarcaféet” som säljer kaffe/the/saft med fikabröd.

Välkomna!

Söndag 28 augusti kl 14:00 
Trädgårdsträff
Hemma hos Terttu Kinnari på Lillerudsvägen 36 i Glömsta,

Som vanligt gäller: Ingen föranmälan, ingen kostnad, medtag egen fikakorg om så önskas!

Allting började för ca10 år sedan när huset var klart och tomten var en stor leråker. Träd-
gården är fortfarande under ständig uppbyggnad! Under åren har vi anlagt flera rabatter, 
gräsmattan minskar varje år.

Sista åren har vi  mest planterat pioner, alunrötter och nävor. 
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Öppen trädgård 
Söndag 4 september kl 10.00 - 15.00
Denna söndag öppnar våra medlemmar upp sina trädgårdar för allmänheten att komma in 
och titta.  
Ingen kostnad och ingen föranmälan för att åka runt och titta. 
Skicka ett mail till vår anmälningsadress eller titta på hemsidan för att få den kompletta 
listan med adresser till de öppna trädgårdarna. Listan kommer att finnas tillgänglig från 22 
augusti.

Ni som vill öppna era trädgårdar för allmänheten! Skicka ett mail till a.schelin@telia.com 
senast 15 augusti!

Ett arrangemang av programgruppens medlemskommitté, Anna Schelin och Annelie  
Pavlica som svarar på era frågor. (under fliken  -föreningen, -kontakta oss finner ni våra 
kontaktuppgifter!)

Shoppingresa till Ängsäters perennodling på Ekerö 
Lördag 10 september kl 10.00 - 13.30
Först presenterar Krister Lööf verksamheten och informerar om vad som gäller under 
besöket då vi får gå runt på egen hand, titta och handla plantor.

Ängsäters har ett brett sortiment av perenner, perenna kryddväxter, prydnadsgräs, ormbun-
kar mm.

Vägbeskrivning: Ta färjan från Slagsta, följ vägen mot Färentuna, efter ca 14 km ligger 
Ängssäters Perenner på höger hand.

Mer information hittar du på www.angsatersperenner.se 
OBS! Endast kontant betalning fungerar på plats 
Begränsat antal plataser! 

Sista anmälningsdag: 3 september
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2011 Augusti

1 M 31

2 T

3 O

4 T Trädgårdsträff Maria kl 19:00

5 F

6 L

7 S

8 M 32

9 T

10 O

11 T Trädgårdsträff Eva & Jörgen  
kl 19:00

12 F

13 L Sommarmöte RST Kungs-
backa

14 S Sommarmöte RST Kungs-
backa

15 M Sista anmd växtloppis Trång-
sund

33

16 T

17 O Trädgårdsträff Anna Schelin 
19:00

18 T

19 F

20 L

21 S Växtloppis Trångsund 
kl 13:00 - 15:00

22 M 34

23 T

24 O

25 T

26 F

27 L

28 S Trädgårdsträff hos Terttu 
14:00

29 M 35

30 T

31 O

2011 September

1 T

2 F

3 L

4 S Sista anmd resa Ängsäter

Öppen trädgård 10:00 - 15:00

5 M 36

6 T

7 O

8 T

9 F

10 L Resa Ängsäter kl 10:00 - 13:30

11 S Långsjörundan 10:00 - 15:00

12 M 37

13 T

14 O

15 T Sista anmd medv 1000m konst

16 F

17 L

18 S

19 M 38

20 T

21 O

22 T

23 F

24 L 1000 m konst Huddinge  
11:00-15:00

25 S

26 M 39

27 T

28 O

29 T

30 F
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2011 Oktober

1 L

2 S Sista anmd luffarslöjd

3 M 40

4 T

5 O

6 T

7 F

8 L Sista anmd föredrag rosor

9 S

10 M 41

11 T Föredrag Rosor i HuBo  
kl 19:00-21:00

12 O Kurs Luffarslöjd kl 18:30-21:00

13 T

14 F

15 L

16 S

17 M 42

18 T

19 O Kurs Luffarslöjd 18:30 - 21:00

Sista anmd föredrag ”Trevliga 
kryp”

20 T

21 F

22 L

23 S

24 M 43

25 T

26 O Föredrag ” Trevlig kryp” 
 kl 19:00-21:00

27 T

28 F

29 L

30 S

31 M 44

2011 November

1 T

2 O

3 T sista anmd Kurs ”Talgbollar”

4 F

5 L

6 S

7 M 45

8 T

9 O

10 T

11 F

12 L

13 S Kurs ”Talgbollshållare”  
kl 13:-16:30

Sista anmd ”Trädgårdsdag”

14 M 46

15 T

16 O

17 T

18 F

19 L

20 S Föredrag ”Trädgårdsdag”  
kl 13:00-16:00

21 M 47

22 T

23 O

24 T

25 F

26 L

27 S

28 M 48

29 T

30 O
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2011 December

1 T

2 F

3 L

4 S

5 M 49

6 T

7 O

8 T

9 F

10 L

11 S

12 M 50

13 T

14 O

15 T

16 F

17 L

18 S 51

19 M

20 T

21 O

22 T

23 F

24 L God Jul

25 S 52

26 M

27 T

28 O

29 T

30 F

31 L  Gott Nytt År 

Efterlysning!
Hej alla trädgårdsvänner, jag vill här 
komma med en efterlysning.

Det är så att jag saknar er som gillar 
att skriv och berätta, - inte nu novel-
ler utan lite texter och en bild från våra 
trädgårdträffar och kurser mm som vi 
anordnar. 

Då jag själv inte är med på alla sam-
mankomster så blir det lite fattigt med 
information om vad som hänt och varit.

Det är viktig att vi berättar vad som har 
hänt inte bara vad som ska hända i fram-
tiden. 

Du behöver inte vara någon ny Strind-
berg men tycker om att skriva och berätta 
vad du upplevt och känner, gärna att du 
också gillar att fotografera människor och 
trädgårdar.

Fatta nu mod och hör av dig till mig så 
kan vi hjälpas åt att fylla detta blad med 
trädgårdshändelser och berättelser.

Du finner mina kontaktuppgifter på vår 
web.sida 

Gunnar Ranebäck 
webmaster.hu-bo-tradgard.org

070-776 07 22
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1000-meter konst 
Lördag 24 september kl 11.00 - 15.00
 Nytt för i år är att ALLA som deltagit på våra kurser under året kommer att göra en ge-
mensam utställningsplats för våra alster från kurserna, för att visa föreningens verksamhet.

Om du inte kan komma och lämna ditt alster på plats kl 10.00 så går det bra att lämna 
hemma hos ngn av oss i programgruppen / styrelsen veckan innan. (se under fliken fören-
ingen, kontakta oss) Kom ihåg att märka dina alster och kom överens om när och hur du 
hämtar tillbaka dem. (Kl 15.00 på 1000-meter konst eller hos den du lämnade hos)

I år blir det dessutom två fantastiska tävlingsklasser som förgyller vår utställningsplats!

1.) Godaste bakverket med trädgårdsrelaterad ingrediens!

Baka valfritt bakverk som du delar i småportioner (minst 40 pyttebitar) och lämnar vid vår 
monter kl 10.00 - 10.45. Skriv ditt namn och ett telefonnummer vi kan nå dig på under da-
gen på en lös lapp.  De fyrtio första besökarna kommer att få smaka på alla tävlingsbidrag 
och lägga sin röst på det bakverk som de tycker bäst om. Så snart alla smakportioner.. 

Långsjörundan 
Söndag 11 september kl 10.00 - 15.00
För femte året i rad deltar Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap vid Snättringe Villaägar-
förenings trevliga arrangemang kring Långsjön.

Långsjörundan är en tipspromenad med ett tiotal stationer med olika aktiviteter för barn 
och vuxna. För varje station ansvarar en förening från Huddinge eller Stockholm. Vid vår 
station kommer det självklart att vara tipsfråga med trädgårdsanknytning och lite annat 
smått och gott att titta på. På promenaden kring Långsjön kan Du förstås passa på att titta 
på alla fina trädgårdar som finns längs vägen!

Plats: Långsjön (vi brukar stå i närheten av Badstrandsvägen, men vi uppdaterar platsen 
här på hemsidan när vi vet mer)

Ingen föranmälan eller kostnad!
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Välja, plantera och sköta rosor i Huddinge och Botkyrka 
tisdag 11 oktober kl 19.00-21.00
Föredragshållare Lars-Åke Gustavsson 
Huddinge Folkets hus, stora salen, Huddinge centrum

Rosexperten Lars-Åke Gustavsson kommer till Huddinge och visar inspirerande rosbilder 
och berättar om vilka rosor som skulle kunna trivas bra här hos oss i Huddinge och Bot-
kyrka. Hur väljer vi rosor som ryms i vanliga villaträdgårdar och trivs i vår odlingszon? 
Hur planterar vi rosor om vi har styv lera eller steniga tomter? Hur skall rosorna skötas?

Lars-Åke Gustavsson är en av Nordens främsta rosexperter. Han är bl a chef för den bota-
niska trädgården vid Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg, är ansvarig för ”rosupp-
ropet”, och har givit ut såväl det tredelade mastodontverket Rosor för nordiska trädgårdar 
som böckerna Gammaldags buskrosor och Klätterrosor.

Kostnad: 100:- medlemmar, 150:- icke medlemmar. 
Fika: Finns att köpa på plats för 40 kr för dem som önskar (ta gärna med jämna pengar!) 
Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Karin Nilsson 08-711 76 26  
Sista anmälningsdag: 8 oktober.

OBS! Detta är ett samarrangemang med Fullersta Fastighetsägareförening (FFF). Medlemmar i 
FFF går in för samma pris som medlemmar i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap. Anmälnings-
adressen är densamma, oavsett föreningstillhörighet!

är slut kommer vinnaren att meddelas!

 2.) Vackraste höstbuketten från trädgården! 
Enda regeln är att det material du använder ska komma från din (eller ngn annans träd-
gård), men du får inte gå och köpa blommor att bygga med... I övrigt så får den se ut 
precis hur som helst. Bra om du tänker på att den ska hålla ett par timmar utomhus, så att 
du har med dig vas/kruka/skål etc som du vill att din bukett ska stå i.

Alla besökare som kommer förbi vår monter får rösta på den bukett de tycker bäst om, kl 
14.00 räknas rösterna samman och vinnaren meddelas. 
Du som är medlem i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap får anmäla dig till oss ifall du 
vill ställa ut/sälja något som är trädgårdsrelaterat på vårt utställningsområde. Ev kommer 
en viss avgift att tas ut i år då kommunen har ändrat sina regler (max 100 kr / utställare i 
så fall) mer info om detta får du när du anmäler dig, då vi förhoppningsvis vet mer.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Sista anmälningsdag: 15 september eller så länge det finns platser kvar...
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Kurs i Luffarslöjd  
Onsdag 12 oktober och onsdag 19 oktober 
Kursledare  Bengt Ryttersten

Två dagar  kl 18.30-21.00 båda dagarna

Lokal: Studiefrämjandets lokaler i Tullinge, Römossevägen 25, 4tr (samma hus som vård-
centralen, nära Tullinge station)

Kom och tillverka egna vackra föremål till trädgården i luffarslöjd. Man kan bl.a göra 
ljuslyktor ock wigvams (klätterstöd). Bengt Ryttersten lär oss hur under 2 onsdagkvällar.

Kostnad: 350 kr för medlemmar som också har förtur fram till sista anmälningsdagen. 
Icke-medlemmar 500 kr i mån av plats.

OBS! Du måste uppge ditt fullständiga personnummer vid anmälan (pga att kursen är 
bidragsberättigad för oss som förening)

Kursavgiften ska finnas insatt på föreningens bankgirokonto (5756-6390) senast 5 okt 
efter att du först har fått bekräftelse per mail att du har fått en plats.

Anmälan: Din anmälan är bindande och kursavgiften återbetalas endast ifall det finns 
ersättare som kan ta din plats vid avanmälan

Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Karin Nilsson 08-711 76 26 

Sista anmälningsdag: 2 oktober  
Kursen är ett samarrangemang med Studiefrämjandet i Tullinge.

Trevliga kryp i trädgården 
Föreläsning onsdag 26 oktober kl 19.00-21.00 
Föredragshållare Richard Vestin

Lokal: Ängsnässkolans matsal, Centralvägen 19.

Ingång från baksidan. Buss 744 stannar precis utanför skolan, ca 10 min promenad från 
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Kurs - tillverka egna talgbollshängare 
Söndag 13 november kl 13-16.30 
Lokal: Helena Perlows garage på Källbrinksvägen 33 i Fullersta, Huddinge

Vi gör egna fina talgbollshållare av olika material i Helenas garage. Roligare än dom man 
kan köpa och trevliga att ge bort. Vi hinner göra flera stycken. Tag med avbitartång och 
lite andra tänger om du har.

Kostnad: 120 kr för medlemmar som har förtur till sista anmälningsdag, 250 kr icke-med-
lemmar. Kaffe / te ingår (medtag eget fikabröd om så önskas)

Kursvgiften: Avgiften ska finnas insatt på föreningens bankgirokonto (5756-6390) senast 
4 nov efter att du först har fått bekräftelse per mail att du har fått en plats.

Anmälan är bindande och kursavgiften återbetalas endast ifall det finns ersättare som kan 
ta din plats vid avanmälan

Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Karin Nilsson 08-711 76 26 

Sista anmälningsdag: 3 november

Huddinge C, parkering finns, använd p-skiva!

Livet i trädgården kan njutas av på många olika sätt. Stanna till och upptäck mångfalden.

Är du inte nöjd och fortfarande vill ha mer, så kom och lyssna till Richard Vestin som hjälper 
till med tips för att skapa din egna lilla biologiska oas.

Vilka fjärilar kommer? Hur får jag vattensalamander i dammen?

Kan grön ängsgräshoppa trivas i min trädgård? Stenknäck och steglits vara skönheter vid 
fågelbordet?

Kostnad: 50:- medlemmar, 100:- icke medlemmar. Fika ingår i entrépriset.

Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Karin Nilsson 08-711 76 26 

Sista anmälningsdag: 19 oktober.
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Trädgårdsdag med föreläsningar om Dagliljor & Potager 
Söndag 20 november, kl 13.00-16.00
Föredragshållare: Anette Nilsson.

I mörkaste november bjuder vi in till en trevlig trädgårdsdag, med två inspirerande före-
läsningar och en trevlig fikastund med hembakat.

Du väljer själv om du är med hela dagen, eller bara på ett föredrag.

Kl 13.00-14.20 Föreläsning: Dagliljor - fakta och frestelser.

Vill du veta mer om dagliljor, deras färger, former och mönster? Anette Nilsson berättar 
och visar bilder på gamla klassiker, nya hybrider och morgondagens former. Det blir både 
fakta och inspiration, råd om odling och inköp, frösådd och hybridisering.

Kl 14.20-14.45 fikapaus med hembakat

Kl 14.45-16.15 Föreläsning: Potager - att odla grönsaker på franska.

En bildvisning om ett år i Anettes köksträdgård där hon odlar både för magen och ögat. 
Det blir råd om design och planering, sortval, förkultivering och odling, växtvård och 
skörd. Många bilder!

Anette är en inbiten trädgårdsodlare med ett extra stort intresse för köksodling på ”franska” 
och dagliljor.

Vackra träd och buskar planterar hon också gärna. Anettes trädgård ligger på skånska 
landsbygden och är ganska stor, dryga 6 000 kvm.

Nu har hon odlat i snart 25 år och det blir bara roligare och roligare.

Lokal: Ängsnäskolans matsal, Centralvägen 19. Ingång från baksidan. Buss 744 stannar 
precis utanför skolan. Ca 10 min promenadväg från Huddinge centrum. Parkering finns, 
använd p-skiva!

Kostnad: 100:- medlemmar, 200:- icke medlemmar, oavsett antal föredrag. Fika med 
hembakt ingår i priset

Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Karin Nilsson 08-711 76 26 

Sista anmälningsdag: 13 november.
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Ordförande har ordet!
Hej Trädgårdsvänner,

Nu har nästan hela sommaren passerat men vi får förhoppningsvis 
många fler fina dagar innan frosten slutligen ger oss semester från 
trädgårdsarbetet. Höstens program, som finns beskrivet i det här 
numret av Trädgårdsbladet är en härlig och varierad blandning av bl.a. 
kurser, föredrag och trädgårdsträffar. Vi hoppas att det ska inspirera till 
nya trädgårdsprojekt och odlardrömmar oavsett om du har en stor eller 
liten trädgård, en kolonilott eller en balkong.

Jag som fick förtroendet att överta ordförandeklubban från Tuula vid årsmötet i mars heter 
Helena och jag har min trädgård i Solgård i Huddinge. Jag har ingen mönsterträdgård men 
njuter av att gräva och rensa och ser trädgårdsarbetet som en skön avkoppling från mitt 
skrivbordsarbete. Det är mer trädgården och dess förutsättningar som styr mig än jag som styr 
trädgården, men det är enklare att följa naturen än att kämpa emot den. Det är en stor utmaning 
och väldigt inspirerande att efterträda Tuula som har lett föreningen till sådana framgångar de 
senaste åren. Jag känner stort förtroende för de övriga medlemmarna i styrelsen och inte minst 
för alla de kreativa representanterna i Programgruppen. Men en förening är ju ingenting utan 
sina medlemmar och med all den kunskap, erfarenhet och vetgirighet som vi tillsammans har 
så finns alla förutsättningar för ett fortsatt gott arbete. 

Har ni hunnit med alla sommarens planerade projekt? Inte?  Det gör inget!  Med en hel vinter 
till att förfina planerna så blir resultatet säkert ännu bättre nästa år. Och förresten tror jag att det 
bara är bra att inte uppnå alla sina mål, för då har man ju inget kvar att drömma om.

Själv grävde jag om en gammal rabatt som nog ärligt talat aldrig blev anlagd. Den blev liksom 
bara till en gång och har med tiden blivit vad Gunnel Carlson skulle kalla pytt i panna. Nu 
hade pytt i pannan passerat bäst-före-datum för längesedan och helt tagits över av kirskål, 
en nässelliknande blåklocka och revsuga. Förfäderna till de två senaste hade jag mot bättre 
vetande satt dit själv. Nu ser rabatten ut som en rabatt och allt ogräset ligger på komposten. 
Några av revsugorna har jag stoppat ner i slänten bakom vinbärsbuskarna. Undrar om jag 
kommer att få ångra det?

Har ni utnyttjat möjligheten att sätta in en annons eller dela med er av tips och idéer på den nya 
anslagstavlan på hemsidan? Eller har ni rent av köpt eller fått en växt eller trädgårdspryl som 
någon annan medlem annonserat ut? Vi vill jobba på en ännu bättre hemsida och det förutsätter 
att alla bidrar med tips, idéer och innehåll. Så hör gärna av er!

Många sköna trädgårdshälsningar,

Helena Hemming
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