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Styrelsen
styrelsen@hu-bo-tradgard.org
Ordf. Helena Hemming Straume | 08-779 41 91 | helena@hemming.se
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. Jenny Wik Norling | Telefon|wik_norling@telia.com
Ledm. Maria Korell | 0704-218 717| maria.korell@icloud.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 (sammankallande)
Agneta Strid |08-779 37 03 | agnetastrid@swipnet.se

Programgruppen
programgruppen@hu-bo-tradgard.org
Sammankallande  
Jenny Wik Norling | Telefon|wik_norling@telia.com
Helena Perlow | Telefon|helena@perlow.se
Maria Korell | Telefon| maria.korell@icloud.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
Annamaija Jantunen | Telefon |annamaija26@hotmail.com
Terttu Kinnnari | Telefon: | tradgardsfreak@gmail.com
Lena Hamnell | Telefon: | l_hamnell@icloud.com

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.

Anmälan till aktiviteter:  
Fyll i formuläret som finns till varje aktivitet på hemsidan, eller maila till  
anmalan@hu-bo-tradgard.org. Saknar du epostmöjlighet så kan du ringa vår ”anmälnings-
hjälpreda”, Karin Nilsson 08-711 76 26 så mailar hon in anmälan åt dig.



Vill du bli medlem? 
Steg 1. Betala in medlemsavgiften (280:-/år 2014) på PG 12 15-3 (Riksförbundet Svensk 
trädgård).  När du anmäler dig, skriv ditt namn, adress och att det gäller Huddinge-Bot-
kyrka Trädgårdssällskap.
Medlemskapet 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”. 
Steg 2. Registrera dig på vår hemsida. www.hu-bo-tradgard.org. Fyll i din mailadress 
under fliken HuBo /”Nyhetsbrev”, till vänster, du får ett mail till din mailkorg, som du ska 
bekräfta att du vill ha nyhetsbrevet.  Besök gärna vår hemsida så har du första tjing på alla 
kurser och föredrag.
Har du frågor om våra aktiviteter så kontakta oss via anmalan@hu-bo-tradgard.org
Har du frågor gällande medlemskap så kontakta oss på info@hu-bo-tradgard.org eller 
kontakta: Karin Nilsson, 08-711 76 26, om du saknar e-post.

Riksförbundet Svensk trädgård
-landets största trädgårdsorganisation

Riksförbundet Svensk Trädgård har ca 32000 
medlemmar och 164 lokala föreningar.

Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap är en av 
dessa lokalföreningar och har ca 420 medlemmar 

vilket innebär att vi är Stockholms största lokalförening.

Svensk Trädgård är en mötesplats för trädgårdsintresserade och främjar all träd-
gårdskultur och ett lustfyllt odlande.

Vi sprider kunskap om miljövänlig odling och driver 
konsumentfrågor för trädgårdsodlare.

Som medlem får du:

•	 Tidningen	Hemträdgården

•		 Fri	trädgårdsrådgivning

•		 Kunskap	via	www.tradgard.org

•		 Medlemskap	i	en	lokal	trädgårdsförening

•		 Erbjudande	om	spännande	kurser	och	bra		
 rabatter

•		 Rabatter	på	trädgårdsresor	och	mässan	 
 Nordiska Trädgårdar 
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Kom med i vår slutna 
Facebook grupp 
Välkommen att gå med i vår slutna 
FB-grupp!	Skriv	Huddinge-Botkyrka	
Trädgårdssällskap i sökfönstret och 
ansök om att gå med.

Vi godkänner alla föreningens 
medlemmar.  Tanken är att vi här kan 
utbyta idéer, inspirera varandra, ställa 
frågor, visa foton från egna eller 
andras	trädgårdar.	Köpa/byta/sälja	
trädgårdsrelaterade saker och växter. 

Komma	överens	om	samåkning	till	
aktiviteter. Hälsa varandra välkomna 
på spontana trädgårdsträffar när ”an-
dan faller på” och trädgården känns 
som	vackrast.	Endast	fantasin	sätter	
gränser!	

Vi håller förstås en god ton och är 
allmänt trevliga och hövliga – som 
alltid!

Anna Schelin, sekreterare
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Hämta gödsel-utflykt, söndag 6 April
Vi träffas på stora parkeringen på Sundby Gård kl 10.00 .

Medtag	egna	”behållare”	som	du	vill	lasta	gödsel	i	(hink,	sopsäck	etc)

Medtag	även	gärna	spade	samt	skottkärra/pirra	om	du	har	möjlighet	så	hjälps	vi	åt	
att	skyffla	och	lasta	tills	alla	känner	sig	nöjda.

Fika:	Om	vädret	tillåter	så	kan	de	som	vill	ta	med	picknick/fika	så	stannar	vi	kvar	
och pratar lite trädgård och annat efter utförd lastning och kanske ges möjlighet att 
även	titta	på	Sundbys	bigård	för	dem	som	har	lust!

Tid: söndag 6 April 10.00

Kostnad:	20	kr	per	hushåll	som	vi	kommer	att	skänka	till	Sundby	ridklubbs	fikakassa	
som	tack!

Anmälan: Se sid 2

Frågor? Anna Schelin i styrelsen är ansvarig för aktiviteten hon svarar på frågor via 
anmälningsadressen	ovan!

OBS!	Reservdag	vid	alltför	dåligt	väder	(typ	snöstorm…):	söndag	13	april!
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Hur en trädgård blir till  
Föredrag med Torsten Wallin

9 april  kl 19:00-21:00

Föredraget ordnas i samarbete 
med Tullinge Tomt- och Villa- 
ägareförening
Torsten Wallin är landskapsarkitekt med 30 
års erfarenhet av planering och gestaltning av 
växtligheten i parker, bostadsområden och vil-
laträdgårdar. 2009 utsågs Torsten Wallins ra-
batt Solbacken till årets mästarrabatt av Gröna 
näringens riksorganisation. Torsten Wallin 
berättar och visar bilder från sin bok ’Hur en 
trädgård blir till’. Han beskriver hur Petra och 
Sven Lindvall skapade sin trädgård under en 
tioårsperiod. De har verkligen förverkligat 
sin trädgårdsdröm. Trädgården är en konstfull 
komposition av vitt skilda trädgårdsrum med 
olika karaktär; från strikt formad trädgårdsar-
kitektur till förädlad natur. Gammalt, tradi-

tionellt förenas med nytt och modernt. Resultatet av deras arbete har också blivit ett 
sällsynt bra exempel på hur man lyckats sudda ut gränserna mellan hus och trädgård, 
ute och inne. Hus och trädgård har kombinerats med hjälp av växtlighet och de mest 
anspråkslösa material, modernismens tankegångar och det ursprungliga torpet från 
1700-talet med sin historia. De senaste åren har Torsten besökt trädgården många 
gånger, under alla årstider, alla tider under dagen, och i ur och skur.

Du har möjlighet att köpa några av Torstens böcker på plats till bra priser. ”Hur en 
trädgård	blir	till”		samt	några	ex	av	”Vildros	och	Kaprifol”.

Den senare boken kommer också att vara vinst i lotteriet. 
Plats:	Falkbergskolans	matsal	i	Tullinge,	Östanvägen	1. 
Tid: Onsdag den 9 april kl 19.00 – 21.00. 
Kostnad: 20:- om du är medlem i någon av föreningarna Huddinge -Botkyrka Träd-
gårdssällskap eller Tullinge Tomt- och Villaägareförening. 
Icke medlemmar 50:- 
Fika:	Fikapaus	i	mitten	av	föredraget,	vi	bjuder	på	fika! 
Sista anmälningsdag: 1 april 
Ansvarig: Tuula  Ranebäck 070-675 63 34 
Anmälan: Se sid 2
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Lär dig mer om din jord 9 april
Det är inte bara läget som avgör om en växt trivs på en plats eller inte. Även jordmånen har 
en avgörande betydelse, men vad betyder ”jordmån” egentligen? Hänger det på om man har 
”gröna	fingrar”	eller	inte?		Varför	lyckas	jag	aldrig	med	morötterna	trots	att	bönorna	växer	så	
det knakar? Varför är min hortensia så blaskigt beige när grannes lyser vackert blå?

Vi tror att ni, precis som vi, har många liknande frågor och har därför samlat ihop lite infor-
mation, tips och tester du själv kan göra för att ta reda på vad som trivs i din trädgård och vad 
du	kanske	ska	undvika.	Men	även	vad	du	faktiskt	kan	påverka	för	att	lyckas	med	”problem-
barnen” på din önskelista.

I samband med föredraget ”Hur en trädgård blir till, med Torsten Wallin” den 9 april kommer 
vi	att	finnas	tillhands	redan	kl	18.15	för	att	hjälpa	dig	på	traven.

Vi firar 10 år med rabatter
Vi	firar	10	år	i	år	och	får	med	anledning	av	detta	rabatter	hos	dessa	företag.	Se	utförlig	
information om vad som gäller vid varje enskild programpunkt.

•	 Zetas	finsmakarens	trädgård:	20%	på	alla	växter	den	7	maj

•	 Stinas	Gröna:	10%	mot	uppvisande	av	medlemskort	hela	maj,	gäller	ej	jordprodukter.

•	 Torvans	trädgård:	Medlemsrabatt	10%	på	växter	och	trädgårdsvisning	den	14/6

•	 Jennys	frön	&	sånt:	20%	rabatt	på	vårblommande	lökar	hela	september
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Studiebesök hos antroposoferna i Järna, lördag 26 april
Vi	får	en	guidad	rundtur	på	ca	1,5	timme	hos	antroposoferna	i	Järna,	med	fokus	på	
vattentrappor/dammar	och	jord/kompost.	Även	visning	av	kulturcentrumet	ingår.

Det	går	att	äta	lunch/fika	på	plats,	samt	handla	ekologiska	varor	i	butiker	&	handels-
trädgård.

Kostnad:	100:-/vuxen	och	medföljande	barn	gratis.	20	vuxna	krävs	för	att	aktivite-
ten	skall	bli	av.	Anmäl	dig	tidigt	så	att	vi	vet	om	vi	kan	köra	denna	aktivitet	eller	ej!

Tid:	Lördag	26	april.	Guidningen	börjar	kl	11.00	-	kom	i	god	tid	innan!

Transport:	Meddela	vid	anmälan	om	du	har	bilplats	över	ifall	någon	vill	samåka,	el-
ler	önskar	samåka	med	någon.	Skriv	gärna	område,	t	ex	Tullinge/Fullersta/Huddinge	
C etc, så kan vi lättare koppla ihop er som bor nära varandra.

Plats:	Ytterjärna.	Vägbeskrivning	bil:	Kör	E4	söderut,	avfart	trafikplats	Järna	(141).	
Kör	vänster	(ej	mot	Järna	samhälle)	mot	Ytterjärna,	väg	57/219	mot	Nyköping	ca	2	
km.	Avtagsväg	vänster	vid	skyltar	Kulturcentrum	Järna,	Kulturhuset,	Vidarkliniken,	
Nibble.

Parkeringsplats på vänster sida. Vi samlas här om inget annat meddelas.

Sista anmälningsdag: 10 april

Anmälan: Se hur på sid 2

Ansvarig:	Annamaja	Jantunen,	programgruppen.	Frågor	om	aktiviteten	ställs	till	
anmalan@hu-bo-tradgard.org
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Säsongens trädgårdsträffar  
- nytt upplägg för i år! 1 maj-30 september
Det är alltid mycket trevligt att besöka andras trädgårdar och få inspiration, tips och 
nya idéer. Passa på att lära dig lite mer om trädgård under trevliga former. Vi besö-
ker varandras trädgårdar, balkongodlingar och kolonilotter – alla kan vara med. Vi 
beundrar vackra växter och anläggningar, pratar, inspireras och byter erfarenheter. 
Och	inte	att	förglömma	–	så	fikar	vi.

Nytt för i år är att vi gör dessa trädgårdsträffar i en sluten grupp.

Vid	första	Trädgårdsträffen	i	maj	(Anna	Schelin	sammankallar)	bokas	datum,	tider	
och form för visning av allas trädgårdar. Därför är det viktigt att försöka närvara vid 
just den första vandringen, och att ta med dig kalendern.

Du bestämmer själv om du vill öppna trädgården även för övriga medlemmar i för-
eningen eller om det bara ska vara för den ”slutna gruppen”. Beroende på hur många 
som	anmäler	sitt	intresse,	så	bildar	vi	fler	grupper.	De	som	vill	öppna	sin	trädgård	
även	för	andra	medlemmar,	kommer	att	läggas	ut	på	hemsidan	i	maj.	Övriga	träffar	
informeras endast om internt i ”Trädgårdsbesöksgruppen”.

Till dessa trädgårdsbesök anmäler du dig till Anna Schelin senast den 30 april, via 
formulär på hemsidan eller genom att maila till vår anmälningsadress: anmalan@
hu-bo-tradgard.org. Om du saknar epost eller har några frågor så kan du ringa Anna 
Schelin	på	telefon:	0731-58	85	70
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10% på StinaS Gröna hela maj

På	plantskolan	Stinas	Gröna	får	vi	10%	rabatt	hela	maj	månad,	på	alla	varor	utom	
jordprodukter, mot uppvisande av medlemskort.

Adress:	Plantskolan	ligger	på	Anna	Maria	Roos	väg	16	i	Tullinge.

Tid:	1-31	maj.	För	öppettider	se	Facebookgruppen	”StinasGröna”
torvanS trädGård

Medlemsrabatt	och	trädgårdsvisning	hos	Torvans	Trädgård,	Tullinge,	lördagen	14	
juni kl 13.00. 

Pia	Myrberg	visar	oss	runt	i	sin	inspirerande	trädgård	och	lilla	plantskola. 
Under	den	dagen	får	medlemmarna	10%	rabatt	på	sina	växtinköp. 
Plats:	Rikstensvägen	31	i	Tullinge,	http://www.torvan.nu

Tid: lördagen 14 juni kl 13.00.

Sista anmälningsdag: 10 juni

Anmälan: Se sid 2

September rabattmånad hoS jenny Frön  & Sånt

Alla	medlemmar	får	20%	rabatt	på	vårblommande	lökar	under	hela	september,	vid	
beställning	i	webshopen	Jennys	frön	&	sånt	–	www.fron-och-sant.se.

Du måste ange rabattkod HuBo14 i rabattkodsfältet i kassan för att få rabatten.

Lökarna kan hämtas i Huddinge efter överenskommelse om du vill slippa betala 
fraktavgift.

När:	1-30/9	Var:	www.fron-och-sant.se

rabattdaG på ZetaS handelSträdGård

Onsdagen	den	7	maj	ger	Zetas	Finsmakarens	Trädgård	oss	20%	rabatt	på	alla	växter	
om	vi	visar	vårt	medlemskort	i	kassan!

Rabatten gäller inte tillbehör och inte i caféet.

Glöm inte att ta med ditt medlemskort med aktuellt årsmärke.

Adress: Gamla Södertäljevägen 194.

Tid:	Onsdagen	7/5.	Besök	www.zetas.se	för	öpettider.

Många	bussar	passerar	precis	förbi	Zetas,	avstigning	Juringe	allé
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Pioner! 

Söndag den 4 maj kl 14:00-16:00
Vår föreläsare denna dag, Leena Liljestrand, är grundare av och ordförande i Svens-
ka Pionsällskapet. Leena Liljestrand kommer att prata om vad man ska tänka på när 
man planterar, gödslar och sköter om pioner. Du kommer att få veta varför pioner 
planteras bäst på hösten, och hur du bär dig åt för att beställa spännande sorter till 
bra pris genom att bli medlem i svenska pionsällskapet. Hon berättar om skillnader 
mellan	örtartade	pioner,	Itoh-hybrider	och	buskpioner.	Många	vackra	bilder	visas	
under	föreläsningen.	Vi	tar	en	paus	i	mitten	av	föredraget	där	vi	bjuder	på	fika.

Fika:	Fika	ingår!

Kostnad: 100:-

Plats: Hörningsnässkolans matsal, Hörningsnäsvägen 7

Tid: söndagen 4 maj kl 14.00-16.00

Sista anmälningsdag:	20/4

Ansvarig från programgruppen:	Terttu	Kinnari

Anmälan: Se sid 2
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Mosaikkurs, lördag 10 maj
Kom	på	kurs	och	lär	dig	att	arbeta	med	mosaik!	Anette	Jonsson	Sundell	och	Eva	Per-
påls konstnärer och trädgårdsdesigners från Sandviken kommer för att hålla mosaik-
kurs	för	oss	med	stor	erfarenhet	och	entusiasm.	Du	väljer	själv	vilket/vilka	föremål	
du vill dekorera med mosaik och tar med dem till kursen. T ex fågelbad, frukter i 
betong, kruka...

Kursledarna	håller	med	verktyg,	fog,	mosaik	mm.	5dm2	mosaik	ingår	i	kursavgiften.	
Vill du ha mer mosaik kan du köpa det på plats.

För	att	kursen	skall	genomföras	måste	vi	bli	minst	15	personer,	så	tipsa	alla	dina	
vänner	och	bekanta	om	detta.	Max	20	deltagare.

Ta	med	dig	lunchmatsäck	samt	det/de	föremål	du	vill	dekorera.

Tid: Lördag 10 maj, 9.30-17.30

Plats OBS:	!Ny	lokal!	Hörningsnässkolans	matsal,	Hörningsnäsvägen	7

Kostnad:	600:-/deltagare,	betalas	till	kursledarnas	pg/bg	när	du	fått	besked	om	plats.

Sista anmälningsdag: 27 april

Anmälan: Se sidan  2 

Ansvarig:	Elisabet	Emanuelsson,	ev	frågor	via	anmälan

Tips!	På	vår	hemsida	finns	många	bilder	från	tidigare	mosikkurser,	och	exempel	på	
alster du kan göra på kursen.
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Betongskulpteringskurs 17-18 maj
Välkommen	att	skulptera	ett	lejonhuvud	till	springbrunnen,	eller	ett	fint	fågelbad	el-
ler kanske några ugglor? Det är bara din fantasi som sätter stopp.

Vi	arbetar	i	fuktig	betong,	hönsnät	mm.	Vi	lovar	att	du	kan!

Tid:	Lördag	och	söndag	17-18	Maj,	10:30	-	15:00

Plats:	Helena	Perlows	trädgård,	Källbrinksvägen	33	i	Huddinge

Kostnad: 350kr, kaffe och smörgås ingår båda dagarna. Skall sättas in på föreningens  
bg-konto	5756-6390	senast	9/5	efter	att	du	fått	bekräftelse	om	att	du	har	en	plats

Tag med:	En	hink	och	en	handspade,	oömma	kläder	och	handskar.	Ett	litet	förslag	är	
att tänka ut en plan för vad du skulle vilja skulptera i förväg.

Sista anmälningsdag: 9 maj

Kursansvariga:	Helena	Perlow	och	Maria	Korell.	Frågor	ang	kursen	ring	
0733522226

Anmälan: Se sidan 2

Varmt	Välkomna!

Helena	och	Maria
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Växtloppis fredag 6 juni kl 13.00
Föreningens	medlemmar	säljer	perenner,	sommarblommor,	grönsaksplantor,	buskar,	
träd, trädgårdsböcker och krukväxter.

Alla	är	välkomna	att	handla,	även	icke	medlemmar!

Endast	medlemmar	i	Huddinge-Botkyrka	trädgårdssällskap	får	vara	med	och	sälja.

Caféet håller öppet.

OBS!	Endast	kontant	betalning	på	både	caféet	och	växtloppisen!

Plats:	Café	Nytorp,	Gamla	Stockholmsvägen	89,	nära	Källbrinks	IP.	Var	noga	med	
p-skivan!

Anmälan: Se sid 2

Sista anmälningsdag: 1 juni

Kostnad:	50	kr/person	som	säljer,	du	tar	själv	med	dig	bord	och	påsar	till	dina	plantor.

Ansvarig:	Anna	Schelin	0731-58	85	70.

Välkomna!	 
Anna Schelin
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Shoppingresa till Ängsäters 
perennodling och två träd-
gårdsbesök på vägen hem

Lördag 7 juni kl 10:00
Vi börjar resan med att besöka Ängsäters 

perenner 10.00 - 12.30, som har ett brett sortiment av perenner, kryddväxter, pryd-
nadsgräs, ormbunkar mm. Priserna tidigare år har varit ungefär hälften mot en vanlig 
plantskolas, och Ängsäter säljer i vanliga fall enbart till plantskolor.

Exakt	klockan	10.00	presenterar	Krister	Lööf	verksamheten	och	informerar	om	pris-
sättningen samt vad som gäller under besöket, sedan får vi gå runt på egen hand, titta 
och	handla	plantor.	OBS	Endast	kontant	betalning	gäller	på	plats!

Vägbeskrivning;	Ta	färjan	från	Slagsta,	följ	vägen	mot	Färentuna,	efter	ca	14	km	
ligger	Ängsäters	Perenner	på	höger	sida.	Kommer	du	till	brandstationen	har	du	kört	
lite	för	långt.	Vägbeskrivningen	hittar	du	på	www.angsaterperenner.se

Stopp 1  ca 12.30 åker vi vidare till Annika Hultmans Trädgård , på Storängsvägen 
12	i	Färentuna.	Trädgården	ligger	ca	1	mil	från	Ängsäters	perenner.	Ta	med	fika/
matkorg	vi	har	möjlighet	att	fika	i	Annikas	trädgård	innan	vi	får	en	guidad	tur.	Vi	har	
även	möjlighet	fynda	flera	växter,	då	hon	har	en	liten	plantskola.	På	hemsidan	hittar	
du	mer	information	om	den:	www.tradgardsfroet.se

Stopp 2 	på	vägen	hem	gör	vi	dagens	sista	stopp	hos	Gull	Olli,	på	Pilvägen	7	i	SKÅ

Hennes trädgård har varit med i programmet Trädgårdstoppen. Gull var med oss till 
Göteborg på vår trädgårdsresa för ett par år sedan.

Trädgården är anlagd på en bergstomt, men berget är inte så högt. Inga frodiga 
perennrabatter,	men	i	gengäld	en	kuperad	trädgård	med	diverse	överraskningar.	Ett	
par	dammar,	varav	en	med	porlande	vatten	ger	liv	i	trädgården.	Flera	uteplatser	ger	
valfrihet beroende på väderlek. I övrigt en trädgård som barn brukar älska.

Tid: Lördag den 7 juni 10.00 - 12.30

Hur: Vi åker i egna bilar. Ange vid anmälan om du har en plats över eller efterly-
ser en plats. Tänk på att växtinköpen tar plats också. Vi rekommenderar färja via 
Slagsta.	Från	att	den	ankommer	på	Ekerö	tar	det	30	minuter	att	ta	sig	till	Ängsäters	
perenner.

Begränsat antal platser!	Anmäl	dig	så	snart	som	möjligt	om	du	vet	att	du	vill	åka.

Sista anmälningsdag: 31 maj

Anmälan: Se sid 2

Ansvarig från föreningen: Tuula Ranebäck 070-675 63 34
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1000 trädgårdar söndag 29 juni
- 29 juni är minst 1000 trädgårdar öppna för att ta emot besökare

Nu	är	det	dags	att	äntligen	våga	visa	din	trädgård!	

Den kommer aldrig att bli färdig, och det är väl heller inte målet? 

29	juni	öppnar	(minst)	1000	trädgårdar	i	hela	landet	sina	grindar	för	besökare.	

Då vi är mer än 400 medlemmar i denna förening borde vi kunna få ihop en ansenlig 
mängd öppna trädgårdar här i Huddinge och Botkyrka. Det är inte bara trevligt att 
titta	på	trädgårdar,	det	är	väldigt	roligt	att	få	besök	också!	Att	få	visa	älsklingsväx-
terna,	och	den	där	pergolan	som	blev	så	bra,	och...	prata	trädgård	en	hel	dag!

Anmälan Du har ända till 6 juni på dig att anmäla din trädgård. Du gör det på Träd-
gårdsrikets	hemsida:	www.tradgardsriket.se,	som	öppnar	för	anmälningar	i	mitten	av	
februari. 

Gunnel Carlsson hälsar att alla måste anmäla sig igen. Även om man var med 2012 
måste man göra ett nytt kryss för 2014.  
Någon vecka innan ”1000 trädgårdar” kommer vi att göra en sökning på trädgårdsri-
ket, och lägga ut alla trädgårdar  som anmält sig i Huddinge och Botkyrka på fören-
ingens hemsida - för er som föredrar att bara åka och titta.
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Trädgårdsresa till Sörmländska trädgårdar lördagen 16 augusti
Det börjar bli en tradition med en augustiresa för oss i Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap. 
Detta är tredje året vi reser, och denna gång håller vi oss nästgårds, och tar en tur i vårt vackra 
Sörmland lördagen den 16 augusti.
8.00 avresa från Huddinge C
8.15 Upphämtning på McDonalds i Botkyrka, tvärs över motorvägen från Bauhaus sett. Enbart för 
dem som föranmält detta!
10.00-11.15 Lindbro Trädgård, Sköldinge, Håkan & Birgitta Stenström
Vi besöker Lindbro trädgård, Håkan & Birgitta Stenströms trädgård i Sköldinge, nära Flen/
Katrineholm. Deras trädgård är en samlarträdgård på 6000m2, med 3000 olika sorters växter. 
Några släkten är mer representerade än andra, nämnas kan Arisaema, Trillium, Cypripe-
dium, Anemonella, Paeonia och Anemone nemorosa.
Stilen, eller stilarna, är inspirerade av japansk trädgårdskonst, klassisk stil och nytt modernt 
tänkande. Här blandas stenpartier, våtpartier och lundpartier och i mitten slingrar sig ett vat-
tendrag med små dammar.
De som vill kan köpa kaffe och kaka hos Håkan & Birgitta för 30:-. Bokar detta gör du när du 
anmäler dig.
12.30-13.30 Klas & Margareta Roos, Nyköping
Vi besöker Klas & Margareta Roos japanska trädgård. Trädgården består av flera delar, men 
mest framträdande och exotisk är den japaninspirerande promenad- och meditationsträdgår-
den med tehus invid en stor damm. Framträdande är även de omfattande mosspartierna som 
många associerar med John Bauers trolska sagovärld. I Japan finns ofta mossa i trädgårdarna. 
Andra delar i trädgården är perennrabatter, stenpartier och lundpartier.  
Det finns en promenadträdgård kring en damm med broar och vattenfall, flera grusträdgår-
dar (benämns ofta zenträdgårdar) varav en tempelträdgård samt en innergårdsträdgård.
Även medelhavsavdelning finns med flera sorters palmer, oliv- och apelsinträd, agave, 
palmliljor, oleander, papyrus mm. Krydd- och köksväxtavdelning finns också. Vi har också 
återskapat en japansk tempelträdgård med symboliska berg, floder och hav efter förebilden 
Daisen-in.
14.00-15.00 Linuddens trädgård
Linudden Trädgård är en småskalig plantskola där entusiaster kan handla av en entusiast. 
Sortimentet omfattar till stor del mycket av det som kanske är lite svårare att hitta i de flesta 

fortsättning nästa sida
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andra plantskolor, även om också vanligare sorter erbjuds. Det behöver för den skull inte vara 
svårodlat eller exklusivt, även om det kanske kan gälla för en del erbjudna saker. Tyngd-
punkten ligger på Magnolia och Rhododendron, men även andra buskar och träd, ovanligare 
perenner, lökväxter, orkidéer etc. erbjuds. Urvalet görs främst med tanke på entusiaster, men 
många plantor är också lämpliga för nybörjare och många plantor har valts för deras härdig-
hets skull. Plantskolan ligger i Björns trädgård och det finns bl a rhododendron och en del 
uppvuxna Magnolior. Det är inte en visningsträdgård hälsar han, då det mesta av utrymmet 
upptas av plantskolan, men han har den senaste tiden börjat anlägga lite mer partier för att 
kunna visa mer av sortimentet ’in action’. Det är en del stenanläggningar och lundpartier på 
gång just nu. För att se sortimet: www.linudden.se
Det går att beställa ”kaffe/té” även här på Linuddens trädgård, när du anmäler dig.
15.30-16.30 Monica & Peter Knutssons trädgård, Oxelösund
Uppbyggnaden av vår trädgård började i mitten av 80-talet. Vi experimenterar med olika 
odlingsmetoder som våtbäddar, upphöjda torvbäddar och odling i ren sand. Vi vill på ett så 
naturligt sätt som möjligt skapa en trädgård med många rum. Genom att använda mycket 
sten och torv har vi byggt upphöjda planteringar för både woodland och stenpartier. Med 
små gräsytor tillsammans med dessa partier och gångar belagda med grus och sten, försö-
ker vi skapa ett lugn och en harmoni i vår trädgård. En damm med en porlande bäck och 
blommande näckrosor är svårt att vara utan. Många olika träd och buskar bildar ett tak över 
trädgården. Buskar såsom rhododendron och magnolior tillsammans med många perenner, 
både vanliga och ovanliga, gör trädgården spännande. En trädgård ska även kunna avnjutas 
på vintern, tycker vi. Då är det viktigt med städsegröna växter. Vi har på senare tid satsat en 
hel del på mini- och dvärgbarrväxter. Med bambustaket, japanska lönnar och stenlyktor får 
det hela en liten asiatisk touch.
16.30 avresa hemåt, åter i Huddinge ca 18.00
Kostnad: Bussresa 400:- betalas till föreningens pg/bg i juli, efter att du fått besked om att 
resan blir av. Entréavgifter till trädgårdarna, sammanlagt 80:- tillkommer, och betalas när du 
kliver på bussen. Totalsumma är alltså 480:- .
Tillägg: Kaffe/Té + kaka på fm i Sköldinge för 30:- för dem som vill, samt kaffe/té till hittills 
okänt pris finns att köpa hos Linudden på em för dem som förbeställer detta.
Tid: 16/8 kl 8.00-18.00 ca
Bussen hämtar upp i Huddinge: information om plats meddelas de som anmält sig
Sista anmälningsdag: 1 juli. Vi måste bli minst 20 personer för att resan ska bli av, och sätter 
maxgränsen vid 40. Anmäl dig gärna så fort som möjligt om du vet att du vill åka.

Anmälan: Se sid 2

Ansvarig:	Jenny	Wik	Norling
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2014 April

1 T
Sista anmd Hämta gödsel

Sista anmd Hur en trädgård blir till.

14

2 O

3 T

4 F

5 L

6 S Hämta gödsel-utflykt

7 M 15

8 T

9 O Lär dig mer om din jord18:15 
Hur en trädgård blir till 19:00-21:00

10 T Sista anmd besöka antroposoferna 
i Järna

11 F

12 L

13 S

14 M 16

15 T

16 O

17 T

18 F

19 L

20 S Sista anmd Föredrag om pioner

21 M 17

22 T

23 O

24 T

25 F

26 L Besök antroposoferna 

27 S Sista anmd Mosaikkursen

28 M 18

29 T

30 O

2014 Maj
1 T Stinas Gröna 10% hela maj

2 F

3 L

4 S Föredrag om pioner 14:00-16:00

5 M 19

6 T

7 O  Rabattdag på Zetas  20% hela dagen

8 T

9 F Sista anmd Betongskulpteringskuts

10 L Mosaikkurs  9:30-17:30

11 S

12 M 20

13 T

14 O

15 T

16 F

17 L Betongskulpteringskuts 10:30-15:00

18 S Betongskulpteringskuts 10:30-15:00

19 M 21

20 T

21 O

22 T

23 F

24 L

25 S

26 M 22

27 T

28 O

29 T

30 F

31 L Sista anmd Ängsäters

anmd = anmälningsdag
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2014 Juni
1 S Sista anmd Växtloppis att sälja

2 M 23

3 T

4 O

5 T

6 F Växtloppis 13:00 
Sista anmd 1000 trädgårdar

7 L Ängsäters perennaodling

8 S

9 M 24

10 T

11 O

12 T

13 F

14 L Rabattdag  10% Torvans träddgård 
Kl 14:00 

15 S

16 M 25

17 T

18 O

19 T

20 F

21 L

22 S

23 M 26

24 T

25 O

26 T

27 F

28 L

29 S 1000 trädgårdar 

30 M 27

2014 Juli
1 T Sista anmd Trädgårdsresa i Sörmland

2 O

3 T

4 F

5 L

6 S

7 M 28

8 T

9 O

10 T

11 F

12 L

13 S

14 M 29

15 T

16 O

17 T

18 F

19 L

20 S

21 M 30

22 T

23 O

24 T

25 F

26 L

27 S

28 M 32

29 T

30 O

31 T

anmd = anmälningsdag
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2014 Augusti
1 F

2 L

3 S

4 M 33

5 T

6 O

7 T

8 F

9 L

10 S

11 M 34

12 T

13 O

14 T

15 F

16 L Trädgårdsresa i Sörmland 8:00-18:00

17 S

18 M 35

19 T

20 O

21 T

22 F

23 L

24 S

25 M 36

26 T

27 O

28 T

29 F

30 L

31 S

2014 September
1 M Rabattmånad hos Jenny frön & sånt 

20% vårblommande lökar 37

2 T

3 O

4 T

5 F

6 L

7 S

8 M 38

9 T

10 O

11 T

12 F

13 L

14 S

15 M 39

16 T

17 O

18 T

19 F

20 L

21 S

22 M 40

23 T

24 O

25 T

26 F

27 L

28 S

29 M 41

30 T

anmd = anmälningsdag
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1000 trädgårdar 2014-06-29
En	dag	vartannat	år	öppnar	trädgårdsföreningar,	koloniföreningar,	trädgårdsamatö-
rer, stadsparker, villaägare, kyrkogårdar och andra trädgårdsentusiaster gratis upp 
sina trädgårdar för att ge möjlighet till tusen och åter tusen vackra trädgårdsupple-
velser i vårt avlånga land. Vi kallar det Tusen Trädgårdar.

2010 arrangerade Trädgårdsriket tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård 
och 2012 gick Studiefrämjandet in som ny samarbetspartner till Tusen Trädgårdar.

Det kostar ingenting att vara med och vi ställer inga andra krav på dig som träd-
gårdsägare	än	att	du	ska	tycka	det	är	roligt	att	visa	din	trädgård!

Den	29	juni	2014	är	det	dags	igen.	Hoppas	ni	vill	vara	med!

Stort tack till Huddinge Kommun och Arena Huddinge för ert stöd i vår strä-
van att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård.

Vi hoppas att många Huddingeträdgårdar deltar i Tusen trädgårdar den 29 
juni och att många Huddingebor som besöker våra trädgårdar.
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Ordförande har ordet!
Det är vår, eller det var det i alla fall härom-
dagen. Redan den 15 februari rensade jag i 
rabatten för första gången för den här säsongen. 
Det var några grässtrån som stack upp mellan 
snödropparna. Tänk för ett år sedan, då var 
det minst en meter snö på samma ställe. Den 
meterologiska	definitionen	på	när	det	är	vår	är	
baserad på temperaturen och det är lätt att mäta. 
Vår är ju också en känsla som koltrastens kvit-
ter, ljuset och torr asfalt frammanar betydligt 
effektivare än av att temperaturen orkar hålla 
sig över nollan någon vecka. Inte lika lätt att 
mäta	men	ändock	en	mycket	bättre	definition,	
enligt mitt tycke. Nu har vi tagit steget in i mars 
och trots att skidsäsongen blev väl kort i år så 
längtar inte jag efter mer snö. Nu är det vår och 
i morse gick jag ut med komposten utan varken 
jacka eller vantar.

Det för mina tankar osökt in på en kommentar från en arbetskamrat häromdagen; ”Har ni 
tänkt på att vad vi än pratar om och vilket samtalsämne vi än tar upp så hamnar vi tillslut all-
tid i Helenas kompost”. Som till exempel när vi pratade om doping och kom in på vitamin-
tabletter	och	andra	onödiga	kosttillskott	.	Jag	berättade	om	sonen	som	i	sina	tonår	kom	hem	
med ett proteinpulver som han trodde skulle förbättra resultatet av hans träning men hur jag 
konfiskerade	hela	skiten	och	strödde	ut	det	i	komposten.

Som ordförande i ett trädgårdssällskap får jag ofta frågor som antyder att folk förväntar sig 
att jag är expert på trädgårdsodling i största allmänhet men det enda i den vägen jag tycker 
att jag har någon sorts expertstatus i är nog just kompostering.

Njut	av	våren!	Även	om	temperaturen	inte	är	så	mycket	att	njuta	av	och	solen	gömmer	sig	i	
dimma och moln så kvittrar i alla fall koltrasten.

Helena Hemming

Ordförande
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