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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 trädgårdskultur
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

Vill du bli medlem?
Steg 1. Betala in medlemsavgiften (280:-/år 2015) på PG 12 15-3 (Riksförbundet
Svensk trädgård). När du anmäler dig, skriv ditt namn, adress och att det gäller Huddinge-Botkyrka 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: Ring eller SMS:a till Anna S: 0731588570, om du saknar e-post.

OBS : Medlemspris 160:- fram till den 31 december, se mer på hemsidan Länklista -Höger

Höstväxtloppis i Tullinge - Cafe kajkanten
Lördag den 6 september kl 11:00-13:00
Har du plantor som aldrig kom ner i jorden i våras, eller behöver dela några perenner?
Passa på och boka en säljplats på vår höstväxtloppis i Tullinge.
Några bord finns att låna, meddela när du bokar plats om du behöver bord.
Annars går det bra att ta med eget bord, eller ställa växterna direkt på marken.
Har du inga växter att sälja, så kom och handla!
Kostnad: 50:-/säljare, betalas på plats
Tid: Lördagen 6 september, 11-13
Plats: Café Kajkanten i Hamringe industriområde, Hamringevägen 6, Tullinge
Fika: Finns att köpa på plats hos Café Kajkanten
Sista anmälningsdag: 1 september (gäller utställare)
Anmälan: Se sid 2
Ansvarig från föreningen: Kristina Wallinder

Sid 4

Långsjörundan 2014 Söndagen den 7 september
Start mellan kl 10.00-13.00.
Tipspromenaden ska vara avslutad senast kl 15.00
För 13:e året i rad anordnar ett stort antal föreningar och organisationer en tipspromenad runt Långsjön, mellan Stockholm och Huddinge.
Huddinge-Botkyrka Trädgårdsällskap är med för 8:e året i rad.  Det finns frågor för
både barn och vuxna och vid vår station har frågorna självklart anknytning till trädgård och odling.
Du väljer själv vid vilken av stationerna du vill starta. Målet blir där du startat. Det
delas ut fina priser till de 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 Badstrandsvägen. Alla kan vara med, det kostar ingenting och ingen anmälan
behöver göras
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FÖRELÄSNING/TEORIKURS I FRUKTTRÄDSBESKÄRNING
Torsdagen 11 september klockan 19:00-21:00
Torsdagen 11 september bjuder vi in Ann-Catrin Thor för att hålla en teoretisk kurs/
föreläsning i fruktträdsbeskärning. Ann-Catrin Thor arbetar som trädgårdsrådgivare på Riksförbundet svensk trädgård, samt är den som ansvarar för ”grönt kort”utbildningen av trädbeskärare. Ann-Catrin är kort sagt en av dem som kan mest om
fruktträdsbeskärning i Sverige.
Vi får svar på alla frågor vi har kring fruktträdsbeskärning – samt några till. Vad ska
man tänka på? Hur ska man beskära sina träd? Vad ska man inte göra? När ska man
beskära träden? Vad är JAS-beskärning? Vilka verktyg och redskap ska vi använda?
Den 13 september kommer hon och håller en praktisk kurs. För att få deltaga i den
krävs det att du har deltagit i denna teorikurs.
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- icke medlemmar. Alla betalande medlemmar
som kommer får ta med sig en kompis som är icke-medlem gratis på föredraget!
Anmäl er bägge två på vanliga anmälningsadressen.
Tid: 19.00-21.00
Plats:  Källbrinkskolans aula, Källbrinksvägen 55. Buss 706 och 704 stannar utanför
skolan, bilparkering finns bakom skolan med infart från busshållplatsen.
Fika: Fika ingår i entrépriset
Sista anmälningsdag: 8 september
Anmälan: Se sid 2
Ansvarig: Jenny Wik Norling
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PRAKTISK KURS I FRUKTTRÄDSBESKÄRNING
Lördag 13 september 10:00-15:00
Lördagen 13 september håller Ann-Catrin Thor en praktisk kurs i fruktträdsbeskärning, i en trädgård i/nära Huddinge.
Grundkrav för att få deltaga i denna kurs är att man gått den teoretiska kursen 11/9.
13/9 kommer teorin att omsättas i praktik, och vi tar oss an träden gruppvis under
instruktioner av Ann-Catrin. Målet efter att ha gått denna kurs samt teorikursen, är
att våga/kunna ta hand om sina egna fruktträd.
Ann-Catrin Thor arbetar som trädgårdsrådgivare på Riksförbundet svensk trädgård,
samt är den som ansvarar för ”grönt kort”-utbildningen av trädbeskärare. Ann-Catrin
är kort sagt en av dem som kan mest om fruktträdsbeskärning i Sverige.
Kostnad: 500:- för medlemmar, 550:- för icke medlemmar. OBS! Medlemmar (även
nya)har förtur fram till 1/9, men ställ dig gärna på kö även om du inte är medlem, så
får du besked 2/9 om du har en plats eller ej.
Max antal deltagare: Det finns 15 platser
Tid: 10.00-15.00
Plats: I en trädgård i Huddinge eller södra Stockholm. Besked om adress lämnas
senare till de som anmält sig till kursen. Det finns säkert möjlighet till samåkning.
Medtag: lunchmatsäck samt sekatör/såg om du har
Anmälan: Se sid 2
Ansvarig: Jenny Wik Norling
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1000 METER KONST
Lördag 27 september kl 11:00-15:00
Traditionsenligt deltar vi i Huddinge kommuns arrangemang 1000 meter Konst som
sträcker sig längs parkvägen från Huddinge station till Fullersta Gård och Fullerstaparken. I vår monter visar vi föreningens verksamhet bl.a. med en utställning med
medlemmarnas alster från våra kurser, t.ex. betong, mosaik, bi-bon, keramik, luffarslöjd, växtskyltar mm
Ni som varit med på en kurs – kom med era alster (märk dem med ert namn undertill) mellan kl 10:00 - 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.
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PELARGONTÄVLING
Lördag 27 september 11:00-15:00 (1000 meters konst)
I år har vi även final i den spännande tävling som startade redan tidigt i våras med att
de medlemmar som ville delta köpte en pelargonstickling att vårda över sommaren.
Tävlingen går ut på att få sticklingen att växa till det största och vackraste exemplaret. Alla besökare som kommer förbi vår monter får rösta på vilken pelargon de
tycker bäst om och kl 14:00 räknas rösterna samman och vinnaren meddelas.
Det kommer även att vara en oberoende domare som granskar alsterna så att det
även finns möjlighet att vinna domarens pris som mest lyckade exemplar. Pris i båda
tävlingsklasserna är den stora äran! (Samt gärna ett foto på dig och det vinnande
alstret på hemsidan…). Alla som röstar har även möjlighet att vinna en av pelargonerna (avhämtas kl 14:15)
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. Du få stå på
vårt utställningsområde men medtag helst ett eget bord om du behöver det på plats.
Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn…!
Frågor? kontakta ordförande Helena Hemming på telefon: 0730-71 50 27.
Sid 9

FÖREDRAG: VÅRBLOMMANDE LÖKVÄXTER
Tisdag 30 september kl 19:00-21:00
Nu när hösten kommer på allvar är det dags att tänka på våren.
Jenny Wik Norling från Jennys frön & sånt berättar om vårblommande lökar och
visar inspirerande bilder. Lökar som blir långvariga i trädgården, spännande nyheter
och ovanliga rariteter.
Hon har med sig godbitar ur sitt sortiment, från www.fron-och-sant.se som vi får
handla till bra priser.
Kostnad:  100:- medlem, 150:- icke medlem.
Tid: 30 september, kl 19:00-21:00
Plats: Hörningsnässkolans matsal, Hörningsnäsvägen 7, Huddinge
Fika: Fika eller frukt ingår
Sista anmälningsdag: 25 september
Anmälan:Se sid 2
Ansvarig: Tuula Ranebäck
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FÖREDRAG: LJUSSÄTTNING AV TRÄDGÅRDEN
Tisdag 7 oktober klockan 19:00-21:00
Tisdagen 7 oktober besöker oss Håkan Stenström, som är trädgårdsarkitekt i Katrineholm.
Håkan kommer att prata om Ljussättning av trädgårdar.
Håkan delar med sig utav 20 års erfarenhet av ljussättning av trädgårdar och parker.
Håkan visar bilder på mängder med ljussättningar samt tar med sig en mängd olika
armaturer och ljuskällor för att visa skillnad på de olika.
Kostnad: 100:- medlem, 150:- icke medlem.
Tid: 19:00-21:00
Plats: Hörningsnässkolans matsal, Hörningsnäsvägen 7, Huddinge
Fika: Skördefest! Tag med frukt eller annat från din trädgård om du har, så dukar
vi upp skördeknytis! Ange gärna när du gör din anmälan om du tänker ta med något
eller ej.
Sista anmälningsdag: 3 oktober
Anmälan: Se sid 2
Ansvarig:  Jenny Wik Norling
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ÄPPELTOVNINGSKURS
Lördag den 8 november
Kom och tova äpplen! Perfekt att pynta med inför jul, eller ge bort i julklapp!
Barbro Kjellström som tidigare hållit en uppskattad äppeltovningskurs för oss ställer
nu upp igen.
I kursavgiften igår material för att göra minst 2 äpplen/person.
Kostnad: 150 :- för medlemmar, 200:- icke medlemmar.
Plats: Snättringeskolans matsal, Häradsvägen 33, Huddinge
Tid: lördag 8 november kl 13:00-16:00
Fika: ingår
Antal: Det finns 15 platser. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få
anmälda.
Sista anmälningsdag: 1 november
Anmälan: Se sidan 2
Sid 12

Kretslopp i trädgården
- föredrag om jord, gödsel och kompost
Tisdag 18 november klockan 19:00-21:00
18 november kommer André Strömqvist, känd bland annat från Allt om trädgård, till
Huddinge för att lära oss mer om jord, gödsel och kompost.
Det går inte att överskatta jordens betydelse i en trädgård.
Med kunskap om jorden och de som lever och arbetar i den kan man med enkla
medel, och material som ofta redan finns i trädgården, förändra och förbättra förutsättningarna för sina växter.
En jord som mår bra minskar till och med problemen med sjukdomar och skadedjur!
Tag med anteckningsblocket och kom och inspireras!
Tid: tisdag 18 november 19.00-21.00
Plats: Folkets hus, stora salen, Huddinge C
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- icke medlemmar.
Fika: fika till pausen kan förbeställas för 50:-/person eller köpas på plats i caféet
Sista anmälningsdag: 11 november
Anmälan: Se sid 2.
Ansvarig : Jenny Wik Norling
Sid 13

VÄLKOMNA PÅ TIOÅRSJUBILEUMSFEST
MED HUDDINGE-BOTKYRKA TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP!
Lördagen 6 december klockan 17:00 Välkomna på Tioårsjubileumsfest med Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap!
Som avslutning på vårt jubileumsår ordnar vi nu en fest!
Vi umgås och pratar trädgård, och äter en god middag.
Tid: Lördag 6 december kl 17.00
Plats: Orienteringsklubbens stuga intill Källbrinks IP, Huddinge
Kostnad: 270 kr per person, då ingår en buffé bestående av potatisgratäng, kycklingfilé, fläskfilé, grönsaker och bröd. (meddela ev allergier vid anmälan!) Dryck
till maten (inkl påfyllning så långt lagret räcker) i form av vin/vatten/läsk/mellanöl.
Samt kaffe/te och hembakt kaka.
Anmälan: Se sid 2, Betalningen ska betalas in på föreningens  bg-konto 5756-6390
senast tisd 25/11 efter bekräftelse om plats.
Det finns plats för drygt 60 personer i lokalen och principen först till kvarn används!
Vägbeskrivning: G:a Stockholmsvägen 89 (Du svänger in vid Huddinge Tennisklubb). Om du kör bil eller får skjuts så använd stora parkeringen och glöm inte
P-skivan!
Med buss 704 och 706 tar du dig till Källbrinks busshållplats, därifrån tar det ca
5-10 minuter att promenera till lokalen. Gångvägen från Källbrinks busshållplats
passerar först förbi konstgräsplanen på vänster sida, sedan parkeringen (där en del
brukar stå vid växtloppisen) på höger sida. Fortsätt då upp för backen mot Idrottsplatsen så går en liten grusplan in till höger strax före IP:n, där finns festlokalen. Följ
marschallerna!
Varmt välkomna att träffa andra likasinnade medan våra trädgårdar ligger i träda!
Frågor? Ring/SMS: Anna 0731-58 85 70 eller maila Jenny på anmalan@hu-botradgard.org
Sid 14

En liten bildkavalkad från facebook

Jeanette Friberg
den 28 juli kl. 10:25

Den där lilla Physalisplantan jag fick av
Lena Stengård-Hamnell i maj har nu blivit
stor och frodig. Alldeles full av små luftballonger är den, och alldeles full av beundran
är jag. Ibland när jag pysslar med den (vattnar och konverserar) så kan jag inte låta bli
att klämma lite, och nu känner jag tydligt
att, innanför det där höljet så gömmer den
en liten hemlighet
Jag börjar rent av känna mig som en
fullfjädrad trädgårdsodlare. Tänk om jag
plötsligt börjar odla mat…? Tomater, gurkor
och sånt.

Jeanette Friberg
den 31 juli

Hej Lilian! Se nu så fin den har blivit, min
lilla Reddy. Den har blommat oavbrutet
hela tiden ända sedan i maj, och jag kan
inte se minsta tecken på att detta kommer
att upphöra. Här står hon vid lyktstolpen
och lyser, så fin så fin

Annamaija Jantunen
den 29 juli kl. 13:52

Hemerocallis `Crimson Pirate` Blommar
första gången, men färgen är mycket djupare än i fotot.

Karin Eriksson
den 1 augusti kl. 11:23

Tänk så bra det kan bli utan att man behöver göra nåt. Den blåa praktklockan har
växt på samma plats i många år, och nu har
den fått barn. Med vita blommor med blåa
ränder i. Den måste jag ta frön från och
försöka så flera.
Sid 15

Annamaija Jantunen
den 4 augusti kl. 21:00
Stort tack till Karin och Mats för visning av
ert fina trädgård. Det var så trevligt med
sällskapet, kaffet var gott med bröd och rabarberpaj, och vädret var ju toppen. Vilken
härlig trädgårdskväll vi hade.

Pia Hedenblad Fd Algehov
den 6 augusti kl. 22:03 · Tullinge
Tack Teppi Kinnari för visningen av din
fantastiska trädgård. Mycket inspirerande
projekt du har på gång. Och vilka fina växter du hade.

Jenny Wik Norling
den 6 augusti kl. 10:31
Liten skörderunda inför dagens lunch

Jeanette Friberg
den 10 augusti kl. 11:14
Jag kröp in och smygfotade Rosanne i den
där roddan hon klänger runt i.
Hon märkte det inte
Vad kallar man såna som gör så, nu igen?
Fotografer som lägger sig i bakhåll och
fotar kändisar...

Sid 16

Pia Hedenblad Fd Algehov
den 12 augusti kl. 21:11 · Tullinge
Ytterligare en inspirerande trädgård! Tack
herr och fru Ryttersten. Jättefin trädgård
och vilken vacker köksträdgård & växthus.

Eva Andersson
den 16 augusti kl. 13:16
I slutet av juli åkte jag till Wij trädgårdar,
de flesta rosor var överblommade men
avdelningen för pelargoner o dahlior var
jättefin, tyvärr gör fotot inte rättvisa åt
prakten.

Lilian Bjelton
den 14 augusti kl. 20:51
Besök i dahliaträdgården i Enskede. Alla
dahliorna har visat sina vackra blommor
och vi kunde beskåda hur olika de kan se ut
både när det gäller färg, form och storlek
på både blomman och på växten.
Sid 17

Bild 1

Bild 3

Bild 2

Bild 4

Jenny Wik Norling
den 17 augusti kl. 10:46

Några blandade bilder från trädgårdsresan i Sörmland, 16 aug 2014
Bild 1, Kuddmossa på hög. Sluta gnälla över mossa i trädgården, samla den till ett stillében.
Bild 2, Badrumsmatta eller gräsmatta? Lagom stor att hålla perfekt skött.
Bild 3, Vacker damm hos Håkan och Birgitta i Sköldinge
Bild 4, Bröst av grus i trädgården hos Knut och Margareta
Anna Berg Hmm... - Jag tyckte han sa berg, men det är väl upp till betraktaren, antar jag
Jenny Wik Norling ... Han BETONADE att - alla grushögar var berget Fuji. Men...varför skulle
det finnas två Fuji, så symmetriskt bredvid varandra?

Sid 18

Annamaija Jantunen i/på Nyköping

den 16 augusti kl. 22:27
Man kan använda sanden till konstverk. Hos Klas och Margareta Roos
Anna Schelin... Eller hur! Många häftiga och inspirerande trädgårdar vi fick se idag!
Teppi Kinnari... Nu vill man ju göra om allt i trädgården...

Sid 19

Pia Hedenblad Fd Algehov

19 augusti kl. 21:50 · Tullinge
Och tack också till Ulrika Zibell för dagens andra trädgårdsvisning. Kul med en trädgård
med växter och träd från tidigare generationer i familjen.

Jenny Wik Norling

den 20 augusti Dagens tomatskörd vägde in på 4 kilo blankt Costoluto genovese, Orange
wellington, italian tree tomato, Black prince, Purple calabash, Speckled roman, Candy
tots, chocolate cherry, tomatoberry, Golden cherry, Sweet million...
Sid 20
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Kurs: Äppeltovningskurs
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Föredrag: Om jord, gödsel och kompost. 19:00-21:00
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Ordförande har ordet!
Hej alla Medlemmar!
Nu när vårbruket är avklarat och sommarens trädgårdsprojekt förhoppningsvis
avslutade så hoppas jag att ni tar er tid att sitta ner och njuta av grönskan. Men jag
vet hur det är. Jag tror att ni är flera som känner igen er om jag beskriver hur jag
flänger omkring som en vilsen höna som har svårt att få saker och ting ordentligt
avslutade. Som arbetsgivare skulle jag inte anställa någon som har så svårt att hålla fokus. För att
bara ge ett exempel från en solig eftermiddag i maj så gjorde jag mig en kopp te, tog med en bok
och satte mig tillrätta i skuggan under körsbärsträdet för att läsa det allra sista kapitlet. Där sticker
det upp ett asp-skott mitt i gräsmattan – jag ska bara hämta en sekatör för att klippa bort det. Det
blir så vasst under fötterna när gräsklipparen tar av det några centimeter upp. Jaha, var hade jag
en sekatör senast? Jag har flera stycken men de är aldrig på samma ställe som jag själv.
Jag brukar lägga en på elskåpet men där ligger nu bara en planteringsspade. Vad bra! Vad var det
jag skulle flytta på när jag inte hittade en planteringsspade sist? Jag har fler planteringsspadar än
sekatörer men de är aldrig heller där jag för tillfället behöver dem. Jo, det var smulgubbarna som
hade hamnat i skuggan när rabarbern utvecklats till sin fulla storlek. Bra, nu fick jag det gjort i alla
fall. Ska bara vattna dem också nu när de är omplanterade. När jag ändå har vattenslangen framme så ska jag fylla på i fågelbadet. Och rosen ska få lite också – men har du fått löss? Var har jag nu
ställt spray-flaskan med såplösning? Jag tror den står vid flädern där jag rensade i morse. Då kan
jag samtidigt ta med högen med rens ner till komposten. En snigel i pallkragen!!! Jag släpper både
såp-flaskan och renshögen och tar ett vigt skutt för att fånga förövaren… aj, aj, aj… och slår foten i
sprinten som håller ihop hörnet på pallkragen. Det blöder ymnigt och med tanke på all kogödsel
och kompost som jag spridit ut här så är det nog bäst med lite rengöring av såret.
I badrummet blir det desivon och omplåstring och där hittar jag också … ja just det, en sekatör.
Linkar tillbaks ut i trädgården och funderar på vad det var jag höll på med. Och vad det var jag
skulle ha sekatören till. Hittar en kopp kallt te och en bok där bokmärket har blåst i väg. Katten
ligger och sträcker på sig i vilstolen, hon vet i alla fall hur man njuter i en trädgård.
Med det här numret av Trädgårdsbladet drar vi igång med den sista tredjedelen av aktiviteterna
under devisen Jord, Eld, Luft och Vatten som vi har som tema under vårt jubileumsår.
Det är ett lika fullspäckat schema som hittills under året och tack vare många aktiva medlemmar i
programgruppen och styrelsen och ytterligare några hjälpande händer så ror vi i land med detta.
En förening är vad dess medlemmar gör den till så vill du vara med och hjälpa till så är du så
välkommen att höra av dig.
Jag är numera med på facebook. Jag har ”vågat vägra” ända tills vi startade en sluten facebookgrupp för föreningens medlemmar men då var jag redo för ett undantag. Där avhandlas allt som
har med våra trädgårdar att göra. Någon vill visa sin fantastiska pion som just slagit ut, någon
annan undrar vad detta är för en växt eller hur man blir av med ett envist ogräs, en tredje frågar
om någon vill ha en pinal eller växt som blivit över och jag själv brukar mest följa diskussionerna
som en annan tjuvlyssnare. Hur som helst rekommenderar jag dig att göra detsamma. Logga in
och anmäl dig till Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap. Eftersom det är en sluten grupp blir du
antagen efter att medlemsmatrikeln är kollad.
Ha en riktigt skön fortsättning på sommaren så hoppas jag att vi ses vid någon aktivitet under
hösten. Eller varför inte på facebook?
Helena Hemming, Ordförande
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