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Styrelsen

Har ni några frågor om medlemskapet och annat kontakta
oss på epostadressen info@hu-bo-tradgard.org eller enligt
nedan:
Ordförande
Helena Hemming Straume | 08-779 41 91 | helena@hemming.se
Kassör
Jörgen Andersson | 073 963 56 92 | jorgen@x-p.se
Sekreterare
Anna Schelin | 0731 58 85 70 | a.schelin@telia.com
Ledamöter
Elisabet Emanuelson | 070 230 55 94 | eliseman00@gmail.com
Jenny Wik Norling | wik_norling@telia.com
Maria Korell | 0704-218 717| maria.korell@icloud.com
Suppleanter
Lilian Bjelton | bjelton@telia.com
Anna Lena Zetterström|0705-551 995|anna-lena.zetterstrom@astrazeneca.com

Programgruppen 2014

Nästan allt vad Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap
gör har sitt ursprung i programgruppen. Det är här som
kreativiteten frodas och idéer går från ”ax till limpa”. I
programgruppen sitter man inte på någon tidsperiod utan
du är med så länge du tycker det är roligt och givande.
Kontakta programgruppen via anmälningsadressen anmalan@hu-bo-tradgard.org eller enskilda personer enligt
listan nedan.
Jenny Wik Norling, sammankallande |wik_norling@telia.com
Helena Perlow | helena@perlow.se
Maria Korell | maria.korell@icloud.com
Tuula Ranebäck | tuula@raneback.se
Anna Berg | annabomansmail@gmail.com
Annamaija Jantunen | annamaija26@hotmail.com
Terttu Kinnnari | tradgardsfreak@gmail.com
Lena Hamnell | l_hamnell@icloud.com
Pia Hedenblad | pia.hedenblad@gmail.com
Therse Disenhed | therese.disenhed@gmail.com

Anmälan till aktiviteter
Fyll i formuläret som finns
till varje aktivitet på hemsidan, alt maila till
anmalan@hu-bo-tradgard.
org. Ring eller SMS till
Anna S: 0731588570. Saknar du epostmöjlighet så kan
du ringa vår ”anmälningshjälpreda”, Karin Nilsson
08-711 76 26 så hjälper hon
dig med anmälan.

Kontakta oss
Postadress till föreningen:

Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap
c/o Helena Hemming
Straume
Frimans väg 3B
141 60 Huddinge
Fakturaadress:

Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap
c/o Jörgen Andersson
Skolvägen 20
141 44 Huddinge
Vårt bankgirokontonummer 5756-6390

Webmaster
Vår webmaster och redaktör ansvarar för vårt trädgårdsblad som kommer ut 3 gånger per år. Han
ansvarar också för Hubo:s hemsida. Innehållet står alla våra medlemmar för. Bilder och texter
skickar ni in till webmaster@hu-bo-tradgard.org
Tycker du det är kul att skriva och berätta, kontakta mig – vi behöver hela tiden ny energi och idéer
på hur vi kan utveckla oss för att få en levande förening.
Gunnar Ranebäck 070 776 07 22 gunnar@raneback.se

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 437 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”, 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.

Kom på en inspirerande trädgårdsdag 25 januari
kl 13.00-16.00 för att starta det nya trädgårdsåret!
Vi börjar 13.00 med föredraget Planera din trädgård, med Helena Åhlund. Helena kommer
att berätta hemligheten om hur enkelt det är att skapa rum i trädgården och hur man delar in
trädgården i användbara sektioner. Hon kommer också att ge förslag på hur man arbetar med
olika nivåer, strukturer, färger och former i trädgården. Du får en insyn i hur man planerar
trädgårdar, gör vackra planteringar och kombinerar material och växter. Helena Åhlund har
gett ut boken Trädgårdsdesign för små och stora trädgårdar och driver eget företag som trädgårdsdesigner sedan år 2000.
Utöver föreläsningen ordnar vi knytisfika och två trevliga aktiviteter:
Gör växtskyltar. Maria Korell visar hur snygga växtskyltar du kan göra med hjälp av gamla
aluminiumburkar, och hjälper dig att komma igång. Tag gärna med några tomma läsk/ölburkar om du har(det kommer att finnas några på plats redan om du inte har), samt gärna en lista
på några växtnamn du vill göra skyltar till.
Prova på mjölksyrejäsning - gör din egen surkål! Lilian Bjelton visar mjölksyrning av vitkål,
en introduktion till mjölksyrejästa grönsaker. Medtag en 2-liters glasburk, Ett 1,5 kilos vitkålshuvud, kniv och skärbräda om du vill vara med på denna pysselaktivitet.
Nytt för i år! Vi testar Foodswapping, fast kallar det ”burkbyte”: tag med en burk av en egengjord konserv, sylt, saft, marmelad, inläggning, torkad svamp eller liknande.
Sid 4

Du får en biljett för varje burk du har med, och tar valfri annan burk med dig hem från trädgårdsdagen istället. Vi lottar turordning för hur vi väljer bland burkarna.
Vi har också trädgårdsbokbytardag för dem som vill – ta med de trädgårdsböcker du vill byta
bort, och byt dem mot nya böcker, på samma sätt som burkbytet ovan.
Fika: Knytisfikabuffé – Ta med valfritt fikabröd så ordnar vi en ”knytisbuffé”, samt det du
själv vill dricka till(kaffe, te, etc). Det brukar bli mycket fika, så har du svårt att hinna ordna
fikabröd så kom ändå!
Tid: Söndag 25 januari kl 13.00-16.00
Plats: Hörningsnässkolans matsal. Adressen är Hörningsnäsvägen 7, i Huddinge, men det
finns även en parkering på Lännavägen.

Kostnad: 100:-/person. Betalas till föreningens bankgirokontonummer 5756-6390
när du fått bekräftelse om att du har en plats, senast 20/1.
Sista anmälningsdag: 18 januari
Anmälan: Fyll i formuläret på hemsidan, eller maila anmalan@hu-bo-tradgard.org.
Saknar du epostmöjlighet så kan du ringa vår ”anmälningshjälpreda”, Karin Nilsson
08-711 76 26 så mailar hon in anmälan åt dig. Denna aktivitet är endast öppen för
medlemmar i Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap!
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ENDAGSKURS I TRÄDGÅRDSDESIGN MED HELENA ÅHLUND,
den 7 FEBRUARI.
Helena Åhlund som föreläser på trädgårdsdagen i januari, kommer tillbaka till oss 7 februari,
och håller en endagskurs i hur man gör för att planera och designa en trädgård. Oavsett om
du har en ny eller en befintlig trädgård får du värdefull kunskap om bland annat rumsindelning, användbarhet, design, praktiskt tänkande, material & växtval.
Under dagen arbetar du med din egen trädgård och du behöver ta med dig en tomtritning,
fotografier på tomten och inspirationsbilder på din drömträdgård. Du kommer att få hjälp
med planeringen av din trädgård men också jobba självständigt med att rita och designa efter
dina egna önskemål.
Det blir en intensiv dag och kursen brukar vara väldigt uppskattad av deltagarna. Efter dagen
har du fått verktyg för att kunna fortsätta planera trädgården hemma. Det finns också möjlighet att boka privat undervisning av Helena Åhlund efter kursen, antingen hemma i den egna
trädgården eller hos Helena på hennes gård utanför Nyköping. Kursen är öppen för alla,
oavsett om man lyssnat på föreläsningen med Helena 25/1 eller ej.
Mer info om Helena Åhlund, Trädgårdsdesigner och trädgårdskonsult finns på www.tradgardsmakaren.com och www.bjorktorpsgard.se
Tid: 7 februari kl 9.00-17.00
Plats: Hörningsnässkolans matsal. Adressen är Hörningsnäsvägen 7, men det finns även en
parkering på Lännavägen.
Fika/mat: Tag med dig det du vill äta & dricka under dagen
Sista anmälningsdag: 25 januari
Kostnad: 1000:-/person, betalas till kursledarens konto efter bekräftelse om en plats
Anmälan: Fyll i formuläret på hemsidan, eller maila anmalan@hu-bo-tradgard.org. Saknar
du epostmöjlighet så kan du ringa vår ”anmälningshjälpreda”, Karin Nilsson 08-711 76 26 så
mailar hon in anmälan åt dig.

Deltagarantal: För att kursen skall bli av måste minst 6 personer anmäla sig. Maxantal på kursen är 12 personer.
Ansvarig från programgruppen: Terttu Kinnari
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LIVET ÄR FÖR KORT FÖR ATT VARA ”DAMMFRITT”
– FÖREDRAG OM DAMMAR 10 FEBRUARI
Tom Ericsson från Lantbruksuniversitetet (SLU) besöker oss 10 februari och berättar om hur
du gör en damm i trädgården utan att det behöver kosta så mycket.
Fokus i Toms föredrag är vatten i den lilla trädgården och den naturlika dammen.
Målet när Tom skapar vattenmiljöer är att de ska fungera utan avancerad teknik. Hans dammar är tänkta att förutom växter även hysa grodor, salamandrar och andra vattendjur samt att
göra det möjligt för områdets igelkottar och fåglar att släcka törsten.
I alla tidsepoker har vatten spelat en stor roll i trädgården. Den stora skillnaden i dag är att
det är mycket lättare att skapa detta rogivande element utan att det behöver kosta så mycket.
Under kvällen får vi också lära oss hur man bygger en trädgårdsdamm, vilka växter som
fungerar bra samt hur man undviker problem med alger.
Plats: Stora salen, Huddinge Folkets hus
Tid: 10 februari 19.00-21.00
Kostnad: 100:- för medlemmar, 200:- för icke medlemmar. Meddela om du vill förbeställa
fika för 50:- eller ej när du gör din anmälan!
Fika samt inträde betalas på föreningens bankgirokontonummer 5756-6390 så snart du fått
bekräftelse om plats.
Anmälan: Fyll i formuläret på hemsidan, eller maila anmalan@hu-bo-tradgard.org.
Saknar du epostmöjlighet så kan du ringa vår ”anmälningshjälpreda”,
Karin Nilsson 08-711 76 26 så mailar hon in anmälan åt dig.
Sista anmälningsdag: 3 februari
Ansvarig från programgruppen: Jenny Wik Norling
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FRÖMINGEL 19 FEBRUARI
Varmt välkommen att mingla med andra trädgårdsvänner torsdagen den 19 februari. Du kan
komma för att bara umgås eller sälja, köpa, byta fröer, sticklingar eller plantor. Kanske har
du några dahliaknölar som du vill dela?
Du kanske har foton eller något annat du vill visa? Ta med dem! Vi har dator & projektor
med på träffen, så ta med det du vill visa på USB-minne eller kontakta Terttu för att diskutera
hur.
OBS! Meddela gärna redan i anmälan om du kommer att ha med dig något att sälja/byta.
Fika: ta med valfritt fikabröd så ordnar vi en ”knytisbuffe”. Ta även med det du vill dricka
till (kaffe, te, etc.)
Kostnad: Träffen kostar inget och är endast öppen för medlemmar i Huddinge-Botkyrka
trädgårdssällskap.
Plats: Vistaskolans matsal, Vista skolväg 1, Huddinge.
Tid: torsdag 19 februari kl 19.00-21.00
Sista anmälningsdag: 15 februari.
Anmälan: Fyll i formuläret på hemsidan, eller maila anmalan@hu-bo-tradgard.org.
Saknar du epostmöjlighet så kan du ringa vår ”anmälningshjälpreda”, Karin Nilsson 08-711
76 26 så mailar hon in anmälan åt dig.
Ansvarig från programgruppen: Terttu Kinnari
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PRAKTISK KURS I TRÄDGÅRDSKERAMIK
Lördagen 14 mars & Lördagen 28 mars + hämtning 14 april (preliminärt)
Vi kommer att arbeta i stengodslera och göra fina och/eller praktiska saker till trädgården.
Det är bra om du har funderat ut några saker du vill göra så att du hinner med. Man kan tex
göra knoppar till blomsterstöd eller wigwams, kryddskyltar, prydnadsföremål, kompassros,
fåglar…du väljer. Du får göra så mycket du vill och hinner med. Det finns bara 8 platser.
Kostnad: 650kr som betalas via ett inbetalningskort som skickas till de 8 deltagarna. Dessutom tillkommer 60kr per kg stengodslera som du använder.
Tid: Lördag 14 mars kl 10.00-15.00. Då knådar vi och gör alla föremål. Sedan bränner kursledaren föremålen innan vi ses nästa gång.
Lördag 28 mars kl 10.00-12.15 Då putsar vi och glaserar föremålen.
Tisdag 14 april preliminär dag, om föremålen hunnit brännas igen efter glaseringen. Vi träffas och hämtar våra saker och fikar ihop.
Plats: Forelltorget 4 i Vuxenskolans lokaler i Huddinge centrum.
Medtag: Oömma kläder samt det du vill äta under kursen.
Sista anmälningsdag: 1 mars
Anmälan: Fyll i formuläret på hemsidan, eller maila anmalan@hu-bo-tradgard.org. Saknar
du epostmöjlighet så kan du ringa vår ”anmälningshjälpreda”, Karin Nilsson 08-711 76 26 så
mailar hon in anmälan åt dig.
Ansvarig från programgruppen: Maria Korell
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ÅRSMÖTE 2015
Onsdagen den 25 mars kl 18.15 – 19.00
Folkets Hus, Stora salen, Huddinge Centrum.
Efter årsmötet kommer Lars Engström att hålla ett föredrag om att vi ska satsa på höstperenner i trädgården. Vi bjuder alla medlemmar på föredraget! För mer information se separat
inlägg.
Fyll i formuläret på hemsidan eller anmäl er via mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org och
ange om ni kommer på båda årsmötet och föredraget med Lars Engström, eller om ni bara
kommer på det ena av dem.
Föreningen bjuder alla medlemmar som deltar i årsmötet på fika. Välkomna!
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs senast den 18
februari.
Dagordning
1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Helena Hemming.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid
behov är rösträknare.
4. Fastställa om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställa resultat och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Inkomna motioner från medlemmar.
11. Fastställa av årsavgift för 2016.
12. Val av styrelse och ersättare.
13. Val av valberedning.
14. Val av revisorer och ersättare.
15. Vid mötet väckta frågor.
16. Mötet avslutas.
Dragning i 2014 års kruklotteri.
Sid 10

FÖREDRAG: SATSA PÅ HÖSTPERENNER I TRÄDGÅRDEN
25 MARS 19.15-21.00
Det är lätt att förivra sig över alla blommande perenner i plantskolan när man besöker denna
under våren. De höstblommande perennerna har knappt tittat upp ur krukorna och de ståtar
knappast med några lockande blommor. Inköp med ögat ger då en trädgård med få ljuspunkter under resten av året, särskilt som de flesta buskar och träd också blommar på våren.
Höstblommande perenner ger mycket färg och glädje under en tid på året då inte mycket i
naturen blommar. Många av höstperennerna är ståtliga och högresta då de har haft sommaren
på sig att växa till sig.
Lars Engström från Växtbiten i Uppsala visar bilder och pratar om de perenner som lyser
som mest på hösten. Lars har varit hos oss tidigare och pratat om vintergröna buskar & träd,
blommande buskar och träd samt prydnadsgräs. Det gjorde han så bra att vi nu bjudit in
honom för att prata om ett av sina favoritämnen; höstperenner.
Föredraget hålls i samband med årsmötet, se separat inlägg för dagordning. Ange i din anmälan nedan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org om du kommer till både årsmöte & föredrag
eller enbart den ena aktiviteten.
Plats: Huddinge Folkets hus, stora salen
Tid: 19.15-21.00
Kostnad: Gratis för medlemmar, 100:- för icke medlemmar.
Fika: Föreningen bjuder alla medlemmar som deltar i årsmötet på fika mellan årsmötet och
föredraget. Övriga som önskar fika innan föredraget måste beställa det vid anmälan.
Sista anmälningsdag : 19 mars
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HÄMTA GÖDSEL-UTFLYKT 12 APRIL
Söndagen 12 april är vi välkomna att hämta gödsel på Sundby gård. Anna Schelin möter upp
på parkeringen och visar var ni kan hämta.
Ni kan komma valfri tid mellan kl 10-11.30, så att det inte blir kö.
Medtag egna ”behållare” som du vill lasta gödsel i (hink, sopsäck etc) samt spade. Pirra eller
skottkärra kan vara bra, då du inte får köra fram bilen till gödselstackarna, utan annars måste
bära dina säckar till parkeringen.
Kostnad: 20 kr per hushåll som vi kommer att skänka till Sundby ridklubbs fikakassa som
tack! Tag med jämna pengar.
Tid: 12 april, valfri tid mellan kl 10-11.30
Anmälan: Fyll i formuläret påhemsidan, eller maila anmalan@hu-bo-tradgard.org. Saknar
du epostmöjlighet så kan du ringa vår ”anmälningshjälpreda”, Karin Nilsson 08-711 76 26 så
mailar hon in anmälan åt dig.
Ansvarig: Anna Schelin i styrelsen är ansvarig för aktiviteten hon svarar på frågor via anmälningsadressen ovan!
Sid 12

PILFLÄTNING 17 MAJ ELLER 30 MAJ
Favorit i repris! Vi åker till Katrinebergs pil och korg och lär oss att göra snygga växtstöd
och enkla korgar. Då vi bara kan vara 6 personer vid varje tillfälle så har vi bokat två datum:
17 maj och 30 maj.
Vi sitter i deras växthus där det kan bli väldigt varmt om man har tur med vädret, så ha gärna
lager på lager av kläder. Tag med egen sekatör.
Vi börjar kl 10 och håller på till kl 17. Ni tar själva med lunch (sallad o mackor, soppa i
termos tex)och fikabröd, Ilona har té och kaffe.
Ange när du anmäler dig vilken dag du helst vill komma,samt om du har möjlighet att byta
datum om det blir fullt eller om den ena dagen blir inställd pga för få anmälda. Om någon är
sugen på att göra ett flätat träd i levande pil, eller köpa med sig självplockad pil så välj det
tidigare datumet, då pilen riskerar att vara utslagen 30/5.
Vi samåker dit, så meddela när du anmäler dig om du har plats i bil eller om du vill åka med
någon, så försöker vi att pussla ihop det. Tänk på att växtstöd tar plats i bilen, när ni planerar
samåkning.
Katrinebergs pil samarbetar med Studieförbundet vuxenskolan, vilket innebär att vi har en
försäkring som täcker färd till och från Katrinebergs pil samt om något händer under dagen.
Därför behöver de namn, adress, telefon, personnummer och mailadress till dem som kommer.
Kostnad: 500:- + materialkostnad, betalas på plats.
Anmälan: Fyll i formuläret på hemsidan eller maila följande uppgifter till anmalan@hubotradgard.org: namn, adress, telefon, personnummer och mailadress, om du vill gå 17maj
eller 30 maj eller om det inte spelar någon roll vilken av dessa dagar.
Sista anmälningsdag: 26 april, för att Ilona skall hinna blötlägga pil. Minimiantal är 4 personer per dag, max 6 personer.
Plats: Katrinebergs Pil & Korg, Hjulsta 6, Katrineberg (ca 1,5 timmes restid). www.pil-korg.se
Ansvarig från programgruppen: Anna Berg
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Klippt & klistrat från facebook Anette Cedergren Olsson
Jeanette Friberg
den 27 oktober
Det är lite märkligt när den blå nunneörten
blommar samtidigt som skogsastern just
har börjat tröttna. Men söt är den ju, så jag
tackar och låtsas inte om det tokiga i tilltaget

den 26 oktober

Nu har jag fotat ett blad, den är så fin då jag
vill inte slänga den, vad skall jag göra åt
den?

Jenny Wik Norling Är det sköldlöss så tar
du bort alla angripna blad och kastar dem i
soporna, skrapar bort sköldar från stammar
med kniv/pincett, såpbehandlar det som är
kvar av växten samtidigt som du gnuggar
med kökssvamp, och sedan spolar av den i
rent vatten. Sedan...
den 27 oktober kl. 10:15

Jeanette Friberg
den 31 oktober
Adiantumen och Heucheran, hon som heter
’Caramel
Han försöker och försöker, att få till den där
färgen som hon har, verkar det som

Signe Westerlund Eller kasta plantan och
köp en ny till våren! Jag känner igen den
där ”ohyran”. Det kallas för korksjuka och
är mycket vanligt på hängpelargon. Det är
mycket svårt att bekämpa, för att inte säga
omöjligt. Plocka bort de mest angripna bladen så håller sig plantan någorlunda fräsch.
den 28 oktober kl. 20:28 ·
Anette Cedergren Olsson Tack jag börjar
med skrubbning så får man se.
den 28 oktober kl. 23:54
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Mia Brunila
den 16 november

2015 Januari

Lilian Bjelton, känner du igen den?

Lilian Bjelton Ja visst, ja! Uppenbarligen
tror de att det redan är vår! Du kan se fram
emot en sådan vy så småningom

Jeanette Friberg
den 23 november kl. 17:04
Hortensian i sin kruka. Den som var så blå så
blå. Och sedan så rosa så rosa.
Nu är den brun
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Programgruppens rader
Hej, visste du att i år har vi haft minst
5 extrainsatta aktiviteter samt tipsat
medlemmarna om öppna trädgårdar,
fem skördemarknader och aktiviteter
hos grannföreningarna?
Allt detta har du missat information
om, om du inte besöker hemsidan varje
vecka. Men det finns enklare sätt att få
information om allt roligt som händer i
föreningen.
Vi är över 400 medlemmar i HuddingeBotkyrka trädgårdssällskap. De flesta
av er kan vi bara nå genom detta trädgårdsblad 3 gånger/år, samt när ni går
in på hemsidan, www.hu-bo-tradgard.
org.
Vi har 280 epostadresser vi skickar vårt
nyhetsbrev till, men bara ca 100 verkar
vara riktiga. Detta då det är ca 100 personer som enligt vår statistik öppnar
och läser nyhetsbreven.
Programgruppen och styrelsen har
skickat 12 nyhetsbrev i år, så det är inte så att du kommer att bli överöst med epost från oss
om du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet. Vi lämnar inte heller din adress vidare till
någon annan.
Föreningen har 102 medlemmar i vår slutna Facebookgrupp. Det är bara de som är medlemmar i denna grupp som ser vad vi diskuterar, innehållet är osynligt för alla andra. I Facebookgruppen ger vi bort plantor, trädgårdspynt, ved och annat till varandra. Vi annonserar ut
växter vi fått över efter delningar. Vi samköper pallkragar, snigelmedel och liknande.
Vi tipsar varandra om trädgårdar att besöka, och visar bilder på sådana vi besökt. Framför allt, så visar vi upp våra egna växter och trädgårdar, ber varandra om odlingsråd, och
umgås!Vi har blivit kompisar, istället för bara medlemmar i samma trädgårdssällskap.
Vi kräver inte att du skall vara IT-proffs för att gå med. Vi hjälper dig med det. Maila på anmälningsadressen anmalan@hu-bo-tradgard.org, så hjälper vi till att lägga in dig i Facebookgruppen och som prenumerant på nyhetsbrevet. Vill du bara vara med på den ena så skriv
det när du mailar.
Vi ses!
Jenny
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Ordförande har ordet!
Det är advent och stjärnögonen i krukan vid
trappan är helt översållad av nyutslagna
blommor och nya knoppar, klematisen blommar som aldrig förr denna sommar och svarta
vinbären ser ut att vilja slå ut vilken dag som
helst. Ur led är tiden! Inomhus däremot har
jag laddat upp med en mer typisk vinterflora
på våra breddgrader; amaryllis, julstjärnor och
hyacinter. Jag har till och med lyckats skrämma
liv i tre amaryllis från förra julen som var ute
en vända i trädgården i somras och även då
blommade fint. Adventsljusen gör sig extra fint
i denna genom-grå november och alla julens dofter från kanel, ingefära, saffran och kardemumma bidrar till stämningen i väntan på hägg och syren. Allt har sin tid.
Både bristen på kyla och bristen på sol har lett till att min trädgård inte alls är redo för kyla
och snö. Jag har varken känt mig tvungen eller sugen på att räfsa, tömma och täcka in.
Trädgårdsslangen ligger som en orm över gräsmattan och spaden står kvar i trädgårdslandet
som ett utropstecken över ett ännu inte slutfört arbete. Tänker hela vintern fortsätta på detta
viset? Det har både sina för- och nackdelar – jag kan t.ex. tänka mig att mördarsniglarna lever
livets glada dagar och utnyttjar semestern till att vila upp sig ordentligt inför nästa säsongs
strävan att sluka allt grönt utom maskrosbladen. En plötslig och rejäl köldknäpp skulle kunna
få mig att utbrista ”hämnden är ljuv” om det inte vore för att jag då samtidigt önskar livet ur
magnolian och rosorna.
Som ni kan läsa i det här numret av Trädgårdsbladet har Programgruppen även denna höst
jobbat hårt med att få ihop ett varierat utbud av aktiviteter och meningen är att det ska finnas
något för alla smaker och intressen. Passa på att anmäl dig redan nu, speciellt till keramikkursen, pilflätningen och designkursen där vi måste begränsa deltagarantalet.
Ha en riktigt kul och skön jul så ses vi efter årsskiftet när det är dags att planera och ta itu
med vårbruket igen.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Helena Hemming
Ordförande
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Huddinge Botkyrka
Trädgårdsällskap

c/o Helena Hemming
Frimansväg 3B 141 60 Huddinge
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