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Ledm. Agneta strid | 08-779 37 03 | agnetastrid@swipnet.se 
Ledm. Maria Rönnlund | 08-668 28 41| ronnlund.m@gmail.com
Suppl. Liljan Bjelton | bjelton@telia.com
Suppl. Anna Lena Zetterström|0705-551 995|anna-lena.zetterstrom@astrazeneca.com

Valberedningen 
Tuula Ranebäck | valberedningen@hu-bo-tradgard.org 
Asta Holm |   valberedningen@hu-bo-tradgard.org

Programgruppen
programgruppen@hu-bo-tradgard.org

Programgruppen
Sammankallande 
Jenny Wik Norling |Telefon|wik_norling@telia.com
Helena Perlow|Telefon|helena@perlow.se

Maria Rönnlund |Telefon| ronnlund.m@gmail.com
Tuula Ranebäck |070-675 63 34 |tuula@raneback.se
Gunhild Westergren |Telefon| grodan2009-@hotmail.com

Kerstin Hörnsten |Telefon |kerstin.hornsten@telia.com
Anna Berg | Telefon | annabomansmail@gmail.com
Anna Maja Jantunen | Telefon |annamaija26@hotmail.com

Vill du bli medlem? 
Betala in medlemsavgiften (260:-/år 2012) 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, rådgiv-
ning mm. Du får även 6 nr av Svensk trädgårds medlemstidning ”Hemträdgården”. 
Registrera dig på vår hemsida. www.hu-bo-tradgard.org. Fyll i din mailadrss på under 
”Nyhetsbrev”, du får ett mail till din mailkorg, som du ska bekräfta att du vill ha ny-
hetsbrevet.  Besök gärna vår hemsida så har du första tjing på alla kurser och föredrag 
Har du frågor om medlemskapet, aktiviteter och anmälningar gällande aktiviteter, 
kontakta:  
Jenny Wik Norling |Telefon|wik_norling@telia.com
Karin Nilsson, 08-711 76 26, karin.nilsson@mbox308.swipnet.se
www.hu-bo-tradgard.org

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

Sommar 
erbjudande
Bli medlem för resten av 
året för endast 150:-

Som medlem får du:

- medlemskap i Svensk   
Trädgård och en eventuell 
lokalförening.

- 3 nummer av den 
erkända tidningen Hemträd-
gården.

- fri rådgivning av vår 
trädgårdsrådgivare

- information och kunskap 
på våra medlemssidor.

- rabatt hos våra samar-
betspartners, se ”Rabatter-
bjudanden.”

- rabatt på trädgårdsresor 
genom Svensk Trädgård.

- efter 1 års medlemskap, 
rabatt på trädgårdsresor hos 
Favoritresor i samarbete 
med Svensk Trädgård. Se 
Resor

Genom din lokalförening tar 
du även del av deras lokala 
erbjudanden.
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Öppen trädgård
Söndagden 1 september kl 10:00 - 13:00 eller 13:00-16:00
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. Komplett lista kommer att finnas tillgänglig från 27 
augusti, men även dessförinnan så lägger vi upp adresser till anmälda trädgårdar allt eftersom 
de kommer in.

Ni som vill öppna upp era trädgårdar! Anmäl dig på hemsidan eller skicka ett mail till anma-
lan@hu-bo-tradgard.org senast 26 augusti!

Du måste skriva med följande i din anmälan:

1.) Namn och adress till dig och din trädgård

2.) Enklare vägbeskrivning

3.) Om du vill ha öppen förmiddag 10.00 – 13.00, eftermiddag 13.00 – 16.00, eller både och.

4.) Ev övrigt (se nedan)

Det krävs inget annat av dig som öppnar din trädgård än att du är hemma den tid som träd-
gården hålls öppen. Om du dessutom vill göra något extra, som att sälja fika, växter eller 
något annat, så är det helt upp till dig. Men ange vid anmälan om det är något extra som du 
vill ska stå med på hemsidan!

Föreningen kommer att göra reklam för evenemanget i vårt programblad (utan adresser) samt 
på vår hemsida och utskick till medlemmarna i form av ”Nyhetsbrevet” (Du har väl anmält 
dig till nyhetsbrevet på vår hemsida?)

Vi kommer att skicka en skylt att sätta upp vid er entré och lite föreningsmaterial till de 
anmälda trädgårdarna, som ni får några dagar innan aktuell dag.

Anmälda trädgårdar (hittills) Öppna kl 10-16 om inget annat anges. FORTSÄTT ATT AN-
MÄLA ERA TRÄDGÅRDAR FRAM TILL 26 AUG!
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Långsjörundan
Söndagen den 8 september Start mellan kl 10:00-13:00 
Tipspromenaden ska vara avslutad senast kl 15:00
För 12:e året i rad anordnar ett stort antal föreningar en tipspromenad runt Långsjön, mellan 
Stockholm och Huddinge. Huddinge-Botkyrka Trädgårdsällskap är med för 7:e året i rad.  
Det finns frågor för både barn och vuxna och vid vår station har frågorna självklart anknyt-
ning till trädgård och odling. 

Du väljer själv vid vilken av stationerna du vill starta. Målet blir där du startade. Det delas ut 
fina priser till dem som klarat frågorna bäst. Du får en skön promenad och bekantar dig med 
föreningarna och deras verksamhet. 

Vid en del stationer bjuds dessutom på förtäring, underhållning och lekar.

Plats: Långsjön. Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap kommer att stå i närheten av Bad-
strandsvägen. Alla kan vara med, det kostar ingenting och ingen anmälan behöver göras.
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Guidad visning av zenträdgården 
Byälsvägen i Bagarmossen 8 september Kl 13:00 (12:30)

Det började med att han flyttade på en snygg sten som låg helt fel, enligt Pål Bergström. 

Sen fortsatte det med otillåtet planterade på kommunens mark. Idag, tio år senare, har Pål 
sedan länge ett brukaravtal med kommunen. Med egen kraft och egna medel har han byggt 
upp en 3000 kvadratmeter stor japansk trädgård nedanför sitt och sina grannars köksfönster. 

Följ med på en vandring bland rhododendron, azaleor, japanska lönnar och torrsjöar av grus. 
Pål Bergström visar oss sin zenträdgård i Bagarmossen.

Tid: Söndag 8 september 12:30. (Visningen börjar 13:00)

Plats: Samling i Huddinge C 12:30 för gemensam avfärd i egna bilar. Exakt plats meddelas 
senare.

Kostnad: Kostar inget, men Pål tar gärna emot skänkta växter. Tänk på att de ska passa in i 
temat!

Fika: Ta med eget fika!

Ansvarig från programgruppen: Anna Berg

Sista anmälningsdag: 1 september

Anmäl dig på hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till  
Karin Nilsson 08-711 76 26. Ange vid anmälan om du har plats över i bil eller söker plats

Bild: Japansk lönn, acer palmatum. Foto från Wikimedia, Photo (c)2007 Derek Ramsey 
(Ram-Man)
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Bild från betonggjutning 

1 & 2  juni
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Bilder från Växtloppis  

6 juni  
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Lyckopiller - om frön & sådd
Föredrag av Ulla Hasselmark 

Torsdag 19 september kl 19:00-21:00
Ulla Hasselmark kommer till oss den 19 september och går igenom olika sätt att få fart på 
frön, en del välkända andra överraskande. Hur man förkultiverar utan att ta upp plats inom-
hus. Tips på nya växter att så och favoriter för lådor och rabatter. Hur tomat från frö blir bäst. 
Lek och allvar i fröernas värld.

Ulla Hasselmark är journalist, fotograf och författare, och har bland annat nyss kommit med 
en nyutgåva av sin ”Fröbok”. Hon var med och startade tidningen Allt om Trädgård på 90-ta-
let, den första renodlade trädgårdstidningen i Sverige.

Tid: Torsdag 19 september kl 19.00-21.00 ca.

Plats: Stora salen i Folkets hus, Huddinge C

Kostnad: 100:- för medlemmar i Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap eller annan förening 
ansluten till Riksförbundet svensk trädgård.  150:- för icke-medlemmar, 125:- för FFF-med-
lemmar mot uppvisande av medlemskort.

Fika: Tala om när du anmäler dig om du vill beställa fika för 50:- eller ej. Det är Folkes 
event som ordnar fika, egen förtäring får ej medtagas.

Ansvarig från programgruppen: Gunhild Westergren

Sista anmälningsdag: 1 september

Anmälan: På hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till  
Karin Nilsson 08-711 76 26.
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Trädgårdsträff -Tema belysning
Måndag 23 september kl 19:00-21:00 hos  
Tuula & Gunnar Ranebäck Flädervägen 11A, Tullinge
Trädgårdsträff med belysningstema hemma hos Tuula & Gunnar.  Flädervägen 11 A Tullinge

Måndag den 23 september Kl 19-21.00 Vi bjuder kaffe/te o kaka

14 juni 2005 hade  föreningen en av sina första trädgårdsträffar och den var hos oss.

Vi flyttade till Tullinge juni 2000, I den träffen efterlyste jag tips o idé vad o hur vi ska göra, 
men fick inga. Det kanske berodde på att vi inte kände varandra så väl.

Törs nog  inte fråga den här gången :-)

Under åren har det blivit, mindre antal rabatter men större, pergola med komposthantering o  
planteringsbord o förråd. Rådjurs säkert staket (hoppas vi).  

Terrassodling för kryddor, gångar, flera uteplatser och belysning m.m Under åren har vi  
skaffat ett antal belysnings detaljer till trädgården.

Vi berättar på kvällen; Hur har vi tänkt, vad har det kostat, hur har vi placerat belysningen 
och varför,  vilken sorts belysning har vi valt och vill ha i framtiden!
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1000 meter Konst
Lördag 28 september kl 11:00-15:00
Traditionsenligt så deltar vi på Huddinge kommuns arrangemang 1000 meter Konst som 
sträcker sig längs parkvägen från Huddinge station till Fullersta Gård och Fullerstaparken. 

I vår monter visar vi upp föreningens verksamhet bl.a. genom att visa medlemmars alster 
från årets alla kurser.

Ni som varit med på en kurs - kom med era alster (märk dem med ert namn undertill) mel-
lan kl 10:00 och 10:30 där vi som arrangör tar emot. Om du inte kan komma personligen så 
försök få hjälp från någon annan på din kurs, eller ring vår ordförande Helena Hemming för 
att komma överens om annan dag/plats/tid för avlämning.

På samma sätt så hämtar ni era alster när utställningen är slut (om ni inte kommer överens 
om något annat vid avlämningen)

I år har vi även en spännande tävlingsklass som förgyller vår utställningsplats:

Vackraste höstbuketten från trädgården! Enda regeln är att allt material som du använder 
ska komma från din (eller någon annans) trädgård. 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 några timmar utomhus, så att du har med dig vas/kruka/skål etc som du vill att ditt 
tävlingsbidrag ska stå i! Lämna även en lös lapp med ditt namn och ett telefonnummer som 
vi kan nå dig på under dagen. Buketterna kommer att ingå som pris i vårt trädgårdslotteri så 
du får den inte tillbaka efter tävlingen. Bygg den därför i en ”behållare” som du inte vill ha 
tillbaka!

Alla besökare som kommer förbi vår monter får rösta på vilket bidrag de tycker bäst om och 
kl 14.00 räknas rösterna samman och vinnaren meddelas.

Pris i tävlingen är den stora äran! (Samt gärna ett foto på dig och det vinnande alstret på 
hemsidan.)

Du som är medlem i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap kan dessutom anmäla dig till oss 
om du vill ställa ut eller sälja något som är trädgårdsrelaterat på vårt utställningsområde (tex 
betongalster, sylt/saft/marmelad/honung/frukt/Svamp/bär, krukor, blomsterarrangemang etc). 
Medtag helst ett eget bord om du behöver det på plats. Vi har ett begränsat antal platser så 
först till kvarn...!

Vi uppmanar i år till ”skördefest-tema”. Gärna olika provsmak från er medlemmars specia-
liteter. Kan vara bakverk/bröd men även flädersaft, aroniasaft, olika marmelad etc. Ta gärna 
med små receptkort med tips till dem som provsmakar att tillaga själva.

Frågor? kontakta ordförande Helena Hemming på telefon: 0730-71 50 27

Sista anmälningsdag 19 september eller så länge det finns platser kvar. Anmälan nedan

Välkomna!
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Föredrag - Lär dig ta sticklingar
Plats Folkeshus, Måndag den 14de oktober  Kl 19:00
Föredrag av Eva Rönnblom, trädgårdsjournalist och författare av trädgårdsböcker, visar hur 
man tar sticklingar från sommarblommor, perenner, buskar- och träd, dvs... från ört - och 
vedartade växter. Du får veta när sticklingarna ska tas, om det är vår-, sommar-, höst- eller 
vintersticklingar. Utlottning (gratislotter) av Evas böcker ”Trädgårdstider” en handbok för 
trädgården och ”Medelhavsväxter i kruka”, och några sticklingar av frilandsfuchsia/scharla-
kansfuchsia. Välkomna!

Kostnad.  100 kr för medlemmar i Huddinge Botkyrka Trädgårdssälskap  eller annan fören-
ing som är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård. 150 kr  för icke medlemmar

Fika. Tala om när du anmäler dig om du vill beställa Fika, den kostar 50:- Det är Folke 
Event som ordnar med Fika, egen förtering får ej medtagas.

Ansvarig i Programgruppen: Tuula Ranebäck

Anmälan: På hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Karin Nilsson  
08-711 76 26.: 
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Bind din adventskrans
Söndagen 24 november kl 11:00 - 15:00
Kom och bind din egen dörrkrans till advent!

Vi använder allt vad skogen har att erbjuda; som mossa granris, lingonris mm

Max 7 deltagare!

Tid: Söndag 24 november kl 11.00-15.00

Plats: i Helena Perlows Garage, Källbrinksvägen 33

Kostnad: 100 kr kaffe, glögg och kaka ingår. Kursavgiften skall vara insatt på föreningens 
bankgiro konto (5756-6390) senast 15 november, efter att du fått bekräftelse om plats.

Kurslärare: Helena Perlow. Har du några frågor så ring Helena 0733522226

Sista anmälningsdag: 15 november

Anmäl dig till: På hemsidan eller via e-post anmalan@hu-bo-tradgard.org eller direkt till 
Karin Nilsson 08-711 76 26 om du inte har någon mail
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Ordförande har ordet
Sist jag skrev i Trädgårdsbladet var det med den långa vintern i färskt minne. Nu är det 
nästan omöjligt att föreställa sig naturen omkring oss i svart-vitt utan all prunkande grönska. 
I villaträdgårdarna smattrar det om gräsklipparna i stället för om snöslungorna och ägarna 
rensar ogräs i stället för att sanda isiga uppfarter.

Ogräs! Har ni funderat över vad ett ogräs är? Någonting som växer där man inte vill att just 
det ska växa! Revsugan som sprider sig i hela rabatten eller pepparroten som hotar att ta 
över trädgårdslandet om man  låter den hållas. Gräset i grusgången är definitivt ogräs men då 
samma gräs kämpar för sin överlevnad bland mossan i gräsmattan så blir det behandlat som 
en raritet. Vissa växter är dock ogräs var de än behagar sätta ner sina rötter!

Själva ordet ogräs kan man också filosofera över. Om gräs är ett gräs så borde ett ogräs 
vara motsatsen, med andra ord örter och två-hjärtbladiga växter. På tyska följer man samma 
princip, där heter det unkraut. Likaså säger man på tyska att unkraut vergeht nicht. Så sant, så 
sant. Men när den devisen översattes till svenska blev det lite fel. Det är alltså en trädgårds-
människa och inte en militär man ska fråga om man undrar vad ont krut är för något.

Förra våren missade jag den veckan då det var tillåtet att elda och när höstens motsvarighet 
kom så var jag bortrest. Då ”valborgsbrasan” började ta för stor plats så föreslog maken att vi 
kunde köra den till tippen för återvinning men jag åkte i stället och köpte en kompostkvarn. 
Vilken uppfinning! Man kör ner hela små träd som snabbt och smidigt förvandlas till smulor. 
Lite lagom torra löv blir hanterbara och gör sig väldigt bra under buskar och häckar. Utan 
större ansträngning åstadkommer man storverk och får värdefull kompostfyllning på köpet. 
Och så slipper man köra till tippen.

Ta nu väl hand om er och njut av sensommarens varma kvällar. Vi ses säkert på någon av 
våra aktiviteter i höst.

Helena Hemming
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