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styrelsen@hu-bo-tradgard.org

Ordf. Helena Hemming Straume | 0730 715 027 | helena.hemming@telia.com
Kass. Jörgen Andersson|073 963 56 92| jorgen@x-p.se  
Sekr. Anna Schelin | 0731 58 85 70 | a.schelin@telia.com
Ledm. Elisabet Emanuelson | 070 230 55 94 | elem@bredband.net
Ledm. Agneta strid | 08-779 37 03 | agnetastrid@swipnet.se 
Ledm. Maria Rönnlund | 08-668 28 41| ronnlund.m@gmail.com
Ledm. Eva Eriksson| eu.eriksson@telia.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
Annelie Pavlica |Telefon|anneliepavlica@yahoo.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. 



Några rader från programgruppen
Äntligen är våren här, det känns som om den satt extra hårt inne i år. Källaren och fönstren 
har svämmat över av frösådder, som nu ängsligt ska ut i växthuset. I september kommer Ulla 
Hasselmark för att prata frösådder med oss. Hon är en entusiastisk växtförökare, som kallar 
fröer för sina lyckopiller. För trädgård och odling ska ju vara roligt. 

Den 17 augusti åker vi på en endagsresa till Wij trädgårdar. Passa på och anmäl dig så fort 
som möjligt, så att vi vet att vi blir minst 30 så att resan blir av. Priset inkluderar förutom 
bussresan även lunch, guidad visning och entrébiljett, som annars är ganska dyrt om man 
åker själv till Wij trädgårdar. Vi stannar också på en underbar plantskola på vägen hem, som 
specialiserat sig på bland annat rosor och klematis.

15 juni och 1 september ordnar vi ”Öppen trädgård” i föreningen. Det brukar vara jättetrev-
ligt att träffas och se varandras trädgårdar. Du behöver inte känna någon press att din trädgård 
måste vara ”extra fin” eller ”färdig”. Det är roligt att få nya idéer av varandra och berätta om 
sina planer och favoritväxter. Du har två datum att välja på, och du kan välja att ha öppet bara 
förmiddag eller eftermiddag så att du själv hinner åka och titta på trädgårdar också. Kom igen 
nu, anmäl dig!

Hälsningar

/Jenny Wik Norling, programgruppen



Sid 4

2013 Maj
1 O 18

2 T

3 F

4 L

5 S

6 M 19

7 T Sista anmd kurs Nätklockor & 
växtstöd

8 O

9 T

10 F

11 L

12 S

13 M 20

14 T

15 O

16 T

17 F

18 L

19 S

20 M Sista anmd betonggjutnings kurs 21

21 T

22 O

23 T

24 F

25 L

26 S

27 M 22

28 T

29 O Sista anmd shopping  Ängsäter 

30 T

31 F Sista anmd Växtloppis vid F-sälj

2013 Juni
1 L Kurs Betonggjutning dag 1

2 S Kurs Betonggjutning dag 2

3 M 23

4 T

5 O

6 T Växtloppis kl 13:00-15:00

7 F

8 L Resa shopping Ängsäter 9:00-13:00

9 S

10 M Sista anmd öppen trädgård 24

11 T Se HuBos hemsida vilka trädgårdar 
som är öppna

12 O

13 T

14 F

15 L Öppna trädgårdar 10:00-16:00

16 S

17 M 25

18 T

19 O

20 T

21 F

22 L

23 S

24 M 26

25 T

26 O

27 T

28 F

29 L

30 S



Sid 5

2013 Juli
1 M Sista anmd Resa Wij trädgårdar 27

2 T

3 O

4 T

5 F

6 L

7 S Tips öppen trädgård hos Stefan 
11:00-17:00 Kungsvägen 10 Tumba 

8 M 28

9 T

10 O

11 T

12 F

13 L

14 S

15 M 29

16 T

17 O

18 T

19 F

20 L

21 S

22 M 30

23 T

24 O

25 T

26 F

27 L

28 S

29 M 31

30 T

31 O

2013 Augusti     
1 T

2 F

3 L

4 S

5 M 32

6 T

7 O

8 T

9 F

10 L

11 S Tips öppen trädgård hos Stefan 
11:00-17:00 Kungsvägen 10 Tumba

12 M 33

13 T

14 O

15 T

16 F

17 L Resa Wij trädgårdar  kl 8:00-18:30

18 S

19 M 34

20 T

21 O

22 T

23 F

24 L

25 S

26 M Sista anmd öppen trädgård 35

27 T e HuBos hemsida vilka trädgårdar 
som är öppna

28 O

29 T

30 F

31 L



Sid 6

013 September   
1 S Öppna trädgårdar 10:00-16:00

Sista anmd Zenträgården

Sista anmd Föredrag Lyckopiller - om 
frön & sådd

2 M

3 T

4 O

5 T 32

6 F

7 L

8 S Besök Zenträdgården 12:30-

9 M

10 T

11 O

12 T 33

13 F

14 L

15 S

16 M

17 T

18 O

19 T Föredrag Lyckopiller - om frön & sådd

19:00-21:00

34

20 F

21 L

22 S

23 M

24 T

25 O

26 T 35

27 F

28 L

29 S

30 M

Nätklockor och  
dekorativa växtstöd
Tisdag 14 maj kl 18.00-21.00
Kom och tillverka nätklockor för att skydda 
dina växter mot rådjur. Vi gör dom av höns-
nät och galvad ståltråd. 

Inger visar hur man kan göra vackra växtstöd 
av armeringsjärn och aluminiumtråd som går 
att forma till vackra mönster.

Medlemmar på kölista från förra kursen har 
företräde. Det finns få platser, så anmäl dig 
snabbt om du vill ha chansen att gå.

Tid: Tisdag 14 maj kl 18.00-21.00

 Plats: Folkets hus, Huddinge C

 Kostnad: 300 kr, som skall vara insatt på för-
eningens bankgiro konto (5756-6390) senast 
5 maj, efter att du fått bekräftelse om plats.

 Kurslärare: Inger Forsmo, Maria Rönnlund 
och Helena Perlow. Har du några frågor så 
ring Maria 0704-218717.

 Sista anmälningsdag: 7 maj

 Anmäl dig via vår hemsida eller via e-post 
anmalan@hu-bo-tradgard.org  
eller till Karin Nilsson 08-711 76 26
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Betonggjutning och skulptering
Lördag & Söndag 1-2 juni kl 10.30- 14.30 är det dags för 
betongkurs med Maria & Helena. 
Du kan tillverka krukor, tråg, trampstenar, fågelbad, dekorationer och  annat för trädgården i 
betong. Om du vill kan du arbeta i fuktig betong och skrapa och skulptera fram mönster.  
Man kan göra ett  lejonhuvud till springbrunnen, kruka med mönster, och/eller en skulptur. 
Betongen måste vila emellan momenten, därför arbetar vi i 2 dagar.

 Medtag diskhandskar, hink och handspade att röra med, oömma kläder

 efter väder.

 OBS! Detta är en utomhusaktivitet i tält, även om inte solen skiner.

Tid: Lördag + Söndag 1-2 juni kl 10.30- 14.30

 Plats: Hemma hos Helena Perlow på Källbrinksv 33 i Huddinge/Fullersta

 Kostnad: 350 kr  inkl kaffe/te och smörgås

 Kurslärare: Inger Forsmo, Maria Rönnlund och Helena Perlow. Har du några frågor så ring 
Maria 0704-218717.

 Sista anmälningsdag: 20 maj

 Anmäl dig till: På hemsidan  eller på följande e-post anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till 

Karin Nilsson 08-711 76 26
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Växtloppis
6 juni  13:00-15:00 växtloppis på Café Nytorp, vid Käll-
brinks IP i Huddinge.
Föreningens medlemmar säljer perenner, sommarblommor, grönsaksplantor, buskar, träd, 
trädgårdsböcker och krukväxter. Alla är välkomna att handla, även icke medlemmar!

 OBS! Endast kontant betalning på både caféet och växtloppisen!

 Är du medlem och vill sälja? Anmäl dig nedan eller till e-post : anmalan@hu-bo-tradgard.
org så snart som möjligt och senast 31 maj

Tid: Torsdag 6 juni 2013, kl 13 – ca 15.

 Plats: Café Nytorp, Gamla Stockholmsvägen 89 (Nära Källbrinks IP)

 Kostnad: Ingen entré för köpare. Kostnad 50 kr/person som säljer växter, du tar själv med 
dig bord etc till dina plantor.

 Fika: Finns att köpa på Café Nytorp. OBS! Endast kontant betalning på både caféet och 
växtloppisen!

 Ansvarig från föreningen: Anna Schelin, 0731-58 85 70.

 Sista anmälningsdag för säljare: 31 maj

 Anmäl dig: på vår hemsida eller via e-postadressen  anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till 
Karin Nilsson 08-711 76 26.
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Shoppingresa till Ängsäters perennodling på Ekerö
Lördag 8 juni  kl 09:00 – 13:00
Ängsäters har ett brett sortiment av perenner, perenna kryddväxter, prydnadsgräs, ormbunkar 
mm. De säljer vanligtvis till plantskolor, men denna dag öppnar de för oss och några fler 
trädgårdsföreningar att få handla till specialpriser. Först presenterar Krister Lööf verksamhe-
ten och informerar om prissättning och vad som gäller under besöket, sedan får vi gå runt på 
egen hand, titta och handla plantor.

Vägbeskrivning: Ta färjan från Slagsta, följ vägen mot Färentuna, efter ca 14 km ligger 
Ängssäters Perenner på höger hand. Ser du en brandstation på vänster sida har du kört lite 
för långt! Kör tillbaka en liten bit.

Mer information hittar du på www.angsatersperenner.se

OBS! Endast kontant betalning gäller på plats

Begränsat antal platser!

Sista anmälningsdag: 29 maj

Anmälan: Anmäl dig via vår hemsidan eller  via E-post:  anmalan@hu-bo-tradgard.org, eller 
Karin Nilsson 08-7117626 om du saknar e-post. Söker du någon att åka med eller vill du ha 
en kompis i bilen? Tala om det när du anmäler dig så försöker vi para ihop er. Shoppingen 
brukar bli omfattande då det är så billigt, så man kan inte vara många i varje bil.



Sid 10

Öppen trädgård
Lördag 15 juni kl 10.00 - 13.00 eller kl 13.00 - 16.00
Denna lördag 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 anmalan@hu-bo-tradgard.org eller titta på hemsi-
dan för att få den kompletta listan med adresser till de öppna trädgårdarna. Komplett lista 
kommer att finnas tillgänglig från 11 juni, men även dessförinnan så lägger vi upp adresser 
till anmälda trädgårdar allt eftersom de kommer in.

Ni som vill öppna upp era trädgårdar!  Fyll i anmälan på vår hemsidan nedan eller skicka ett 
mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org senast 10 juni! 

Du måste skriva med följande i din anmälan:

1.)  Namn och adress till dig och din trädgård

2.) Enklare vägbeskrivning om det är svårt att hitta (under min notering)

3.) Om du vill ha trädgården 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.
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Res till Wij Trädgårdar med HuBo
17 augusti åker vi på en lagom lång trädgårdsresa.  Tag chansen att följa med oss på en resa 
till omskrivna Wij trädgårdar i Ockelbo. Vi åker i egen buss från Huddinge. På Wij trädgår-
dar bjuds vi på en guidad visning samt lunch, som ingår i priset för resan. Det finns också tid 
att strosa omkring på egen hand. På hemvägen stannar vi och handlar i en mycket välsorterad 
plantskola, Trädgårn i Söderfors, som bl a specialiserat sig på rosor och clematis.

Program 
08:00 avresa från Huddinge till Wij Trädgårdar, Ockelbo. Mer info: www.wij.se 
11:00 guidad visning 
12:00 lunch på Wij Trädgårdskök 
14:00 avresa 
15:15 Trädgårn i Söderfors– ägaren håller introduktion i bussen. Mer info: www.tradgarn.com

16:30 avresa 
Ca 18:30 åter i Huddinge

Pris 720:- per person inkl buss, entré, guidad visning av Wij Trädgårdar, lunch samt besök 
vid Trädgårn i Söderfors. Priset är räknat på minst 30 personer. Blir vi färre finns möjlighe-
ten att vi måste ställa in.

Tid: Lördag 17 augusti 
Plats: Avresa från Huddinge, plats meddelas till anmälda deltagare 
Kostnad: 720:- per person inkl buss, entré, guidad visning av Wij Trädgårdar, lunch samt 
besök vid Trädgårn i Söderfors. Priset är räknat på minst 30 personer. Faktura kommer via 
epost till de anmälda. Ansvarig från programgruppen: Jenny Wik Norling, ev frågor till 
anmalan@hu-bo-tradgard.org

Arrangör: KE Resor, specifikt för Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap. Sista anmälnings-
dag: 1 juli Anmäl på hemsidan eller till e-post anmalan@hu-bo-tradgard.org eller till Karin 
Nilsson 08-711 76 26. Vi behöver din epostadress samt ett telefonnummer, helst mobil
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Öppen trädgård
Söndag 1 september kl 10.00 – 13.00 eller kl 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.

Anmälan: Anmä dig på vår hemsida eller skicka ett mail till vår anmälningsadress  anma-
laneller titta på hemsidan för att få den kompletta listan med adresser till de öppna trädgår-
darna. 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 nedan eller skicka ett mail till anmalan@
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)

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.
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Guidad visning av zenträdgård
8 september  kl 13:00  Guidad visning av zenträdgården på 
Byälsvägen i Bagarmossen, av dess skapare Pål Begström.
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 nedan: 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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Lyckopiller - om frön & sådd
Föredrag 19 september  ett föredrag av Ulla Hasselmark
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 
inomhus. 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-talet, 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 Anmäl dig: Via vår hemsidan eller till anmalan@hu-bo-
tradgard.org  har du ingen dator kontakta  Karin Nilsson 08-711 76 26. 



Sid 15

Ordförande har ordet!
Nu är det vår! 
Tillslut har vintern gett med sig och vi har bytt från 
snöskyffeln till trädgårdsspade. Bytt från arbete i 
trädgården till trädgårdsarbete.  Katten hittar solstrå-
lar och njuter i fulla drag. Det är nu allt ska hända; 
trädgårdsmöblerna ska inte bara fram, de måste 
repareras och får lite färg också. Jag ska njuta av 
vårblommorna men måste också komma ihåg var det 
behöver petas ner nya lökar i höst för att fylla ut hå-
len. Jag har inte bara grävt upp alla jordärtskockorna 
i trädgårdslandet, vi håller också på att föräta oss på 
soppa, gratänger, puréer.

Varför är våren så kort? Den börjar inte förrän efter trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, 
och nu när den går av stapeln några veckor senare än den gjorde förr så verkar också våren 
något förskjuten. Om man lägger trädgårdsmässan direkt efter sportlovet, hittar våren fram 
tidigare då? Jag hörde dock en statistiker från SMHI berätta att det är bara nu de senaste de-
cennierna som vi har fått uppleva vår i mars. Historisk sett brukar det inte gå att odla rädisor 
så tidigt.  Och hur som helst, det ska bli intressant att se vad denna kalla vår har gjort mot 
mördarsniglarna (förlåt, den spanska skogssnigeln)? 

Den senaste trädgårdsboken i min hylla heter något i stil med trädgård för lata, den tänkte jag 
skulle bli en perfekt inspirationskälla. Kruxet är dock att man inte får vara lat vid själva an-
läggandet, för då får man sjufalt jobb senare. Ta mitt trädgårdsland, t.ex. Det har aldrig blivit 
anlagt. Jag började som nybyggare med att plantera rabarber under en björk i hörnan av den 
skogsdunge som skulle bli vår trädgård. Det var innan det ens fanns något hus. Sedan grävde 
jag en liten grop i moränen och satte några rädisfrön. Den lilla gropen blev med åren större 
och större och med hjälp av 25 års envist komposterande har moränen nu antagit en mer 
matjordsliknande struktur. Men en kväll häromveckan föll andan på och jag började gräva 
ur hela trädgårdslandet för att börja om från början. Maken kom till undsättning och efter tre 
kvällar av hårt arbete såg trädgårdslandet lika nytt ut som det faktiskt var. Typ en kubikmeter 
rötter och minst lika mycket sten låg vid sidan av som bevis på vårt slit. Så nu är trädgårds-
landet inte bara mitt, utan vårt och maken är lovad några potatisstånd till midsommarsillen.

Jag önskar er en riktigt skön odlingssäsong med mycket nyttig vardagsmotion i form av träd-
gårdsarbete men manar er att vara rädda om ryggen!

Många soliga hälsningar,

 Helena Hemming
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