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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

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 epost-
möjlighet så kan du ringa vår 
”anmälningshjälpreda”, Karin 
Nilsson 08-711 76 26 så hjälper  
hon dig med anmälan.

Styrelsen 2015

Har ni några frågor om medlemskapet och annat kontakta oss på epost-
adressen info@hu-bo-tradgard.org eller enligt nedan: 
Ordförande 
Helena Hemming Straume | 08-779 41 91 | helena@hemming.se

Kassör 
Therese Disenhed | 070 773 35 33 | therese.disenhed@gmail.com

Sekreterare 
Ej klart

Ledamöter 
Håkan Friberg | 0708 192 207 | hakan.friberg@ihfkonsult.se 
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 
Britt Flodetorp | 076-942 08 13 | britt.flodetorp@telia.com 
Pia Hedenblad | 072-503 73 14 | pia.hedenblad@gmail.com

Programgruppen 2015

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

Kontakta oss

Postadress till föreningen:

Huddinge Botkyrka Träd-
gårdssällskap 
c/o Helena Hemming 
Straume

Frimans väg 3B 
141 60 Huddinge
Fakturaadress:

Huddinge Botkyrka Träd-
gårdssällskap 
c/o Therese Disenhed

Lövtäksvägen 29

141 42 Huddinge

Vårt bankgirokontonum-
mer 5756-6390



Vill du bli medlem? 

Steg 1. Betala in medlemsavgiften (280:-/år 2015) på PG 12 15-3 (Riksför-
bundet 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.

Riksförbundet Svensk trädgård
-landets största trädgårdsorganisation
Riksförbundet Svensk Trädgård har ca 32000 med-
lemmar 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 
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PELARGONTÄVLING 2015!

Vem odlar årets vackraste pelargon 2015?
Kan man tävla med växter? Visst och om inte annat så är det kul att 
jämföra olika odlingssätt. Det finns som bekant fler sätt att lyckas 
med växter.

Maila din anmälan till: anmalan@hu-bo-tradgard.org eller fyll i din anmälan på årsmötet 
onsdag 25 mars! Föreningen beställer sticklingarna, som kommer att finnas för avhämtning 
till självkostnadspris.

Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskaps pelargontävling som anordnas för andra året i rad, 
är öppen för alla medlemmar, såväl nybörjare som mer erfarna odlare. Din tävlingsstickling 
hämtas fredag 10 april kl 17-20 eller lördag 11april kl 15-18 hos Anna Schelin. Ringvägen 
46, Fullersta.

Exakt kostnad okänd men räkna med ca 30 kr.Du sköter sedan om din stickling, vattnar och 
”pratar med den” under hela sommaren. 

På 1000-meter konst i Fullersta lördag 26 september vill vi sedan se resultatet. En oberoende 
domare kommer då att välja ut 1:a och 2:a-pristagarna men även allmänheten får rösta fram 
sin favorit, som också den får pris.

Vi hoppas att så många som möjligt väljer att ta sig an och vårda en pelargonstickling även i 
år, men det finns ett begränsat antal sticklingar så först till kvarn gäller.

Lämna din anmälan på årsmötet eller skicka din anmälan till: anmalan@hu-bo-tradgard.org 
senast 4 april!

Frågor/funderingar? – Ring medlem Anna Schelin som håller i tävlingen 0731-58 85 70
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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 an-
mälningsadressen ovan!
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Guidat besök - Akvaponi  Berga gård

Torsdagen den 16 april kl 18.00 är vi välkomna till Berga natur-
bruksgymnasium (Berga skolväg 2, Haninge)

Vi  får en guidad tur i deras experimentella växthus där det odlas grönsaker och fisk. KTH 
driver ett projekt som går ut på att visa hur man i ett slutet system kan närodla grönsaker var 
som helst, till exempel på en innergård mitt i stan. Upp till 2,4 ton tomater per år är möjligt 
att få fram i växthuset som är 80 kvadratmeter stort. Ni kan läsa och se mer om odlingen och 
projektet här: http://www.energi-miljo.se/artikelem/vaxthus-for-storstan/ 
och https://www.youtube.com/watch?v=i2CN0xFMa6c

Tid: Torsdagen den 16 april kl 18.00. De som vill samåka föranmäler detta, och samlas 
17.00 vid ”gamla Tingshuset” i Huddinge, adress: Huddinge stationsväg 5. Vi beräknar vara 
tillbaka ca 20.00. 
Kostnad: Tag med en växt till den köksträdgård som vår guide anlägger. Tex en kryddväxt 
eller bärbuske eller liknande, ELLER betala in 40:- på föreningens konto 5756-6390 så köper 
vi något gemensamt. 
Sista anmälningsdag: 12/4. 
Anmälan: Fyll i formuläret på hemsidan, eller maila anmalan@hu-bo-tradgard.org. 
Meddela vid din anmälan om du tar med en växt eller sätter in pengar. Vi behöver också veta 
om du åker direkt till Berga eller vill samåka - och då om du har plats i bil eller söker bil-
plats. Vi kan inte garantera att det finns bilplatser till alla, då det är beroende av att medlem-
mar som vill köra anmäler sig. De som valt samåkning träffas 17.00 vid ”gamla Tingshuset” i 
Huddinge, adress: Huddinge stationsväg 5.

Ansvarig: Lilian Bjelton
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KURS I JAPANSK FORMKLIPPNING I TRÄDGÅRDEN  
LÖRDAG 25 APRIL  10:30 - Ca. 15:00

Vi blev inspirerade av de stora, bonsaiformade träd som fanns i ett 
par av trädgårdarna vi besökte på sörmlandsresan i somras. Därför 
har vi nu bjudit in Jonas Sandell från Svenska Bonsaisällskapet för 
att hålla kurs med oss, så att vi själva kan göra liknande träd och 
buskar i våra trädgårdar.

Jonas har gått som lärling hos en bonsaimästare i Tokyo och kan bonsaidesign  och det 
grundläggande principerna för hur man formar ett prydligt grenverk. Han håller en föreläs-
ning för oss ca 1 timme, sedan äter vi smörgåsar och så övar vi i Annamaijas trädgård.

Tid: 10.30-15.00 ca. Flexibel sluttid. 
Kostnad: 100:- per person, betalas till föreningens konto 5756-6390 när du fått din plats 
bekräftad, senast 20 april. 
Fika: Smörgås ingår 
Plats: Föreningsstugan i Glömsta, Lindgårdsvägen 3, Huddinge. Om man åker kommunalt är 
hållplatsen Gustaf Adolfsvägen. Bussarna 174 eller 740 stannar där. Sedan blir det pratik på 
Lövstastigen 6, som ligger alldeles bredvid Föreningsstugan.* 
Anmälan: Max 20 deltagare! Anmäl dig snabbt till anmalan@hu-bo-tradgard.org för att vara 
säker på en plats. 
Sista anmälningsdag: 18 april
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BETONGSKULPTERINGSKURS 2 & 3 MAJ 11:00-15:00

Välkommen att skulptera ett lejonhuvud till springbrunnen, eller ett fint fågelbad eller 
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 2-3 Maj, 11:00 – 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 20/4 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. Tag gärna med en bild.

Sista anmälningsdag: 20/4

Kursansvariga: Helena Perlow och Maria Korell. Frågor ang kursen ring 0733-522226 eller 
070-4218717

Anmälan: Görs till anmalan@hu-bo-tradgard.org

Varmt Välkomna! 
Helena och Maria
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SÄSONGENS TRÄDGÅRDSTRÄFFAR I VARANDRAS TRÄDGÅRDAR

Efter genomgång av alla utvärderingar från förra säsongen, samt beaktande av andra 
synpunkter som inkommit så kör vi även i år trädgårdsträffar i grupper med vissa 
modifieringar.

Det är alltid mycket uppskattat att besöka andra trädgårdsägare och få inspiration, tips och 
idéer. Passa på och lär dig lite mer om trädgård under trevliga former. Vi besöker varandras 
trädgårdar/balkongodlingar/kolonilotter – alla kan vara med. Vi beundrar vackra växter och 
anläggningar, pratar, inspireras och byter erfarenheter. Och inte att förglömma så fikar vi.

Till dessa vandringar anmäler du dig till Anna Schelin senast den 18 april, helst genom att 
maila till vår anmälningsadress: anmalan@hu-bo-tradgard.org  Om du saknar mail eller har 
några frågor så kan du ringa på telefon: 0731-58 85 70

På årsmötet i mars skickas även runt en intresselista som kan skrivas på direkt på plats.

Vid första Trädgårdsvandringen i maj (Anna sammankallar) bokas datum, tider och form 
för visning av allas trädgårdar. Du kan även lämna önskemål om datum och tid för din träff 
redan när du anmäler dig. Det är viktigt att försöka närvara vid just den första vandringen 
som preliminärt beräknas bli söndag 3 maj kl 15.00. Du bestämmer själv om du vill öppna 
trädgården även för övriga medlemmar i föreningen eller om det bara ska vara för den 
”slutna gruppen”, vi ser dock gärna att så många träffar som möjligt blir öppna för alla med-
lemmar (det kommer troligen vara möjligt med föranmälan så man vet i förväg hur många 
som beräknas komma på besök). Beroende på hur många som anmäler intresse, så bildar 
vi fler grupper – med max 15 trädgårdar per grupp. De som ev vill öppna sin trädgård även 
för andra, kommer att läggas ut på hemsidan i maj, övriga träffar informeras endast internt i 
”Trädgårdsvandringsgruppen”.

Välkomna med er anmälan!
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9 Maj Trädgårdsdag i Hågelbyparken 11:00-15:00

Trädgårdsdag i Hågelbyparken, i Botkyrka. Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap 
kommer även i år att finns på plats med en liten växtmarknad, och berätta om fören-
ingen.

Flera andra intressanta föreningar och företag kommer också att delta. Det blir också träd-
gårdsvandringar och andra aktiviteter i parken under dagen.

Det finns möjlighet för våra medlemmar att hyra ett eget bord(60×260 cm) i anslutning till 
föreningens, för försäljning av växter, trädgårdsslöjd och liknande. Kostnad är 100:- plus 
gärna någon vinst till lotteriet(fröpåse, planta etc).

Datum: lördagen 9 maj

Tid: Marknaden har öppet 11.00-15.00.

Anmälan: anmalan@hu-bo-tradgard.org

Sista anmälningsdag: Vill du hyra ett bord måste vi veta det senast 24 april. Meddela om du 
vill ha ett eget bord, dela med någon (om fler vill dela, annars får du ett eget) eller om du vill 
vara med och stå vid föreningens bord några timmar.
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RABATTDAG PÅ ZETAS – FINSMAKARENS TRÄDGÅRD 
Lördag  9 maj

Zetas 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: Blombacken 2 (Gamla Södertäljevägen 194), 141 70 Segeltorp.

Tid: Lördagen den 9 maj. Besök www.zetas.se för öpettider.

Många bussar passerar precis förbi Zetas, avstigning Juringe allé.
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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 kom-
mer. 
Kostnad: 500:- + materialkostnad, betalas på plats. 
Anmälan: Fyll i formuläret på hemsidan eller maila följande uppgifter till anmalan@hubo-
tradgard.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 per-
soner 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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SHOPPINGRESA TILL ÄNGSÄTERS PERENNODLING 30 MAJ 
10:00 - 12:30
Även i år är vi välkomna att fynda hos Ängsäters perennodling . 

Ängsäters perenner  har ett brett sortiment av perenner, kryddväxter, prydnadsgräs, 
ormbunkar mm. De säljer i vanliga fall enbart till plantskolor, men gör ett undantag 
för oss och några andra föreningar denna dag.

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 14 km lig-
ger  Ängsäters perenner är på höger sida. Kommer du till brandstationen har du kört 
lite för långt.

Vägbeskrivningen hittar du på www.angsaterperenner.se

Vi åker i egna bilar. Ange vid anmälan om du har en plats över eller efterlyser en 
plats. Tänk på att växtinköpen tar också plats.

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

Sista anmälningsdag:  fredag 22 maj

Anmälan till: anmalan@hu-bo-tradgard.org

Ansvarig från föreningen: Tuula Ranebäck 070-675 63 34 ring om du har några 
frågor!
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HUDDINGEDAGARNA LÖRDAGEN 30 MAJ 10:00-16:00

Kom och besök oss i vår monter på Huddingedagarna lördagen den 30 maj. Vi kommer 
att finnas på plats mellan kl 10.00-16.00 med en utställning om vår verksamhet.

Har du tid och möjlighet är du hjärligt välkommen att hjälpa till under någon del av dagen.  
Hör av dig till Helena Hemming  på 0730- 715027 för mer information.

Huddingedagarna äger rum i Sjödalsparken, bredvid centrum, på ”Systembolagssidan”.
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VÄXTLOPPIS LÖRDAG 6 JUNI 13:00 

6 juni är det dags igen, för vår traditionella växtloppis på Café Nytorp, vid Källbrinks 
IP i Huddinge.

Föreningens medlemmar säljer perenner, sommarblommor, grönsaksplantor, buskar, 
träd, trädgårdsböcker och krukväxter. Alla är välkomna att handla, även icke medlem-
mar!

OBS! Endast kontant betalning på både caféet och växtloppisen!

Säljstart exakt klockan 13:00 detta år, för maximal rättvisa.

Är du medlem och vill sälja? Anmäl dig nedan eller till e-post anmalan@hu-bo-tradgard.org 
så snart som möjligt och senast 29 maj.

Tid: Lördag 6 juni 2015, kl 13.00 – 15.00

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

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

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

Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed

Sista anmälningsdag för säljare: 29 maj

Anmäl dig till: I formuläret  på hemsidan eller via e-post till  anmalan@hu-bo-tradgard.org
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TRÄDGÅRDSRESA TILL SKÅNE 13-16 AUGUSTI

I augusti åker vi till Skåne på en innehållsspäckad trädgårdsresa, ihopsatt speciellt för oss av 
KE-resor, som även höll i vår Göteborgsresa. Vi kommer att åka buss, så att vi kan handla 
växter, och så att vi själva slipper ta oss mellan besöksmålen. Vi kommer att besöka många 
kända trädgårdsprofiler i deras trädgårdar.

Torsdag 13 augusti 
16:00 avresa med buss från Huddinge 
Ca 1 timmes paus efter vägen 
Ca 23:00 ankomst Halmstad – incheckning på Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, Halmstad

Fredag 14 augusti 
Frukost på hotellet 
08:30 avresa

09:00 – 10:30 Trädgården Inspirosa, Laholm – visning av Peter 
Bengtsson(Trädgårdskampen) och Maggan Ek. En trädgård som är fylld av konst och rolig 
inredning lika väl som växter. www.stilladagar.se

11:30 – 14:00 Viaköps Trädgård, Ängelholm. Viaköp är en plantskola med spännade växter 
som har skapat flera olika tematrädgårdar runt en skånsk länga. Bland annat en thailändsk 
trädgård och en grekisk innergård. Här kommer det även att finnas möjlighet att äta lunch 
för dem som vill.  
https://www.facebook.com/ViakopTradgardPlantskolaBmtISkaneAb

14:30 – 15:30 Visning av Ulla Molins Trädgård, Höganäs. Den kända trädgårdsprofilen Ulla 
Molins trädgård i Höganäs är kulturminnesförklarad. Den anses av många vara mästerver-
ket bland hennes trädgårdar.

16:00 – 17:00 Besök på Cedergrens i Råå, en historisk plantskola, känd bland annat för 
gammaldags rosor och clematis. Miljön är mysig och unik och även andra växter finns att 
handla. http://cedergrens.com
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18:00 Incheckning på Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö för 2 nätter

20:00 Middag 3-rätters buffé på hotellet

Lördag 15 augusti 
Frukost på hotellet 
10:00 Avresa

11:00 – 12:30 Anette Nilsson, Boäng. Anette Nilsson har besökt oss och föreläst om dag-
liljor och Potager, dvs dekorativ köksträdgård. Nu är det dags för oss att besöka henne i 
Boäng. Anette visar oss runt, och det finns möjlighet att handla växter och kanske något 
nyskördat. http://daylily-potager.blogspot.com

12:45 – 14:00 Röstånga Gästgivaregård – Lunch med viltfärsbiff, glaserade rotfrukter, 
lättöl/vatten, kaffe och kaka

15:00 – 16:30 Tirups Örtagård i Staffanstorp. Vi besöker Tirups örtagård, som har en av 
Europas största örtagårdar med över 600 arter. Här strosar vi runt i de två visningsträdgår-
darna och doftar och inspireras, handlar växter och de som vill slår sig ner i caféet.

17:00 Slottsträdgården i Malmö – visning av John Taylor. En grön oas i stadens centrum.

20:00 Middag 3-rätters buffé på hotellet 

Söndag 16 augusti 
Frukost på hotellet 
08:30 Avresa

09:00 – 11:00 Vi besöker Åke Truedsson, Vellinge, som bland annat driver Tomatklubben. 
Åke är ordförande i Riksförbundet svensk trädgård, och vurmar för grönsaksodling ur ett 
hälsoperspektiv.

12:30 – 15:00 Mandelmanns trädgårdar, Simrishamn, där vi bjuds på en Träd-
gårdstallrik, och en guidad visning. http://mandelmann.se

Hemresa med ca 1 timmes stopp efter vägen Ca 23:00 åter i Huddinge

Pris: 4.600:- inkl bussresa, logi i dubbelrum med frukost, 2 x middag, 2 x lunch, entréer och 
visningsavgifter enligt program. Faktura kommer att skickas från KE-Resor när vi vet att 
minst 25 anmält sig så att resan blir av. 
Enkelrumstillägg 950:-

Sista anmälningsdag: Anmäl dig så fort som möjligt. Senast 1 juli. 
Även icke medlemmar är välkomna att följa med på resan. 
Anmälan: anmalan@hu-bo-tradgard.org

Ange vid din bokning om du inte vill dela rum med någon, eller om du vill dela rum med 
någon särskild person.  Priset beräknat på minst 25 personer med reservationer för ändringar 
som vi inte kan påverka!
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HÖSTVÄXTLOPPIS I TULLINGE LÖRDAGEN 5 SEPTEMBER 
11:00-13:00
Nu gör vi om förra årets succé, och anordnar en växtloppis i Tullinge!

Har du plantor som aldrig kom ner i jorden i våras, eller behöver dela några peren-
ner? 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 5 september, 11-13. Säljstart prick kl 11, då caféet även öppnar.

Plats: Café Kajkanten i Hamringe industriområde, Hamringevägen 6, Tullinge

Fika: finns att köpa på plats hos Café Kajkanten

Anmälan:  Nedan eller maila anmalan@hu-bo-tradgard.org senast 1 september, men 
gärna så snart som möjligt

Ansvarig från föreningen: Kristina Wallinder, kristina.wallinder@telia.com  
070-5640126
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TRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR 10 SEPTEMBER 18:00
Är du en av våra nya medlemmar?

Vi planerar en träff med årets nya medlemmar för att prata om vad ni vill ha 
ut av medlemskapet och för att vi i styrelsen ska få ett tillfälle att berätta om 
föreningen och våra idéer. Vi hoppas att alla som känner sig som nya medlem-
mar också känner sig välkomna att delta!

Meningen är att du också ska få tillfälle att träffa andra trägårdsintresserade och byta 
erfarenheter och knyta kontakter.  Medlemskapet ställer inga som helst krav på dina 
ambitioner utan det viktiga är att du har ett intresse för odling oavsett om det sker i 
den stora trädgården eller i balkonglådan.

Vi träffas hemma i Helena Hemmings trädgård på Frimans väg 3B i Solgård i Hud-
dinge, torsdagen den 10 september, klockan 18.00. Förhoppningsvis tillåter vädret 
att vi sitter ute och fikar. För att veta hur många som kommer vore det bra om du kan 
anmäla dig via anmalan@hu-bo-tradgard.org senast den 8 september.

Tid: torsdagen den 10 september, klockan 18.00

Plats: Helena Hemmings trädgård på Frimans väg 3B i Solgård, Huddinge

Anmälan: I formuläret nedan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org

Sista anmälningsdag: 8 september

Kostnad: Ingen

Du är välkommen att höra av dig till Helena (0730-715027) om du har några frågor.

Hjärtligt välkommen!
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Klipp &  Klistrat från FB Annamaija Jantunen

den 14 mars kl. 15:39

Annamaija Jantunens foto

Teppi Kinnari 

Ska de målas före bränning?

den 14 mars kl. 18:18

Therese Disenhed 
den 14 mars kl. 19:11

 Jag vill gå en drejkurs, det här med 
lera var verkligen roligt!

Jenny Wik Norling  
den 14 mars kl. 19:24 

Om man vill ha olika färger så målar 
man med pensel innan bränning, och 
sen använder man ofärgad glasyr. An-
nars bränner man först, sedan doppar 
i färgad glasyr, sedan bränner man 
igen.

Annamaija Jantunen 
den 14 mars kl. 15:39

Så intressant att arbeta med lera. Och 
hur blir det sen efter bränningen?

Jenny Wik Norling  
den 14 mars kl. 16:24

Du står högt uppe på kölistan Teppi 
Kinnari, så det går om du bara kan 
de datum som blir i höst. Vi tittar på 
datum inför hösten 28/3 nästa kurstill-
fälle sa Monica som leder kursen.

Teppi Kinnari  
den 14 mars kl. 18:08

Jag kan!!! Jag ska se till att jag kan 

Annamaija Jantunen 
den 14 mars kl. 15:47

Marias konst, den gungande jung-
frun?

”Marias konst, den gungande jung-
frun?”

Jenny Wik Norling  
den 14 mars kl. 17:42

Mer matrona över henne än jungfru 
kanske . Men hon är fin. Superproff-
sig!

Rebecca Fredriksson 
den 14 mars kl. 18:47 

Åh så fin! Hälsningar en av dem som 
står på kö i förhoppning att det an-
ordnas fler tillfällen 

Therese Disenhed  
den 14 mars kl. 18:58

Hon var rejäl och jättefin!
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Teppi Kinnari

den 15 mars kl. 08:36

Nu är det snart dags för julrosorna att 
blomma.

( om man inte fuskat och köpt en blom-
mande planta innan Smiley angel )

Tänk på att de är lättsådda från färsk frö. 
Alla gror, liksom. 

Mina blommar tredje året från sådd, 
vissa säger sig ha fått blommor på andra 
året..

Det kan bli roliga korsningar eller vad 
som helst.. alla julrosor är ju fina oavsett 
hur de ser ut. Smiley smile...
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Jeanette Friberg 
2015-03-21 kl. 10:41 
En morgonkram vid fågelbadet.

Maria Korell

den 19 mars kl. 23:06 · Segeltorp

Fick precis en snilleblixt. ...........

Jeanette Friberg

den 15 mars kl. 17:54

En fuskig igelkott har skådats i Segel-
torp i dag...

Jenny Wik Norling

den 19 mars kl. 11:34

Idag är det tydligen påsk, bara så 
att ni vet. Smiley wink Narcissen 
’Rijnvelds early sensation’ har slagit 
tidighetsrekord hos mig i år.
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2015 Maj
1 F 18

2 L Betongskulpteringskurs  1 11:00-15:00

3 S Betongskulpteringskurs  2 11:00-15:00

4 M 19

5 T

6 O

7 T

8 F

9 L Trädgårdsdag i Hågelby 
Rabattdag på Zetas

10 S

11 M 20

12 T

13 O

14 T

15 F

16 L

17 S Pilflätningskurs 10:00 - 17:00

18 M 21

19 T

20 O

21 T

22 F Sista anmd Ängsäter shoppingdag

23 L

24 S

25 M 22

26 T

27 O

28 T

29 F Sista anmd medverkan Växtloppis

30 L Pilflätningskurs 10:00 - 17:00 
Huddningedagarna 10:00-16:00 
Shoppingresa Ängsäters 10:00-12:30

31 S

2015 April
1 O

2 T

3 F

4 L Sista anmd Pelagontävlingen

5 S Sista anmd Gödselträff 12 april

6 M 15

7 T

8 O

9 T

10 F Pelargontävling börjar

11 L

12 S Gödselträff 10:00-11:30 
Sista anmd Akvaponia

13 M 16

14 T Trädgårdskeramik (prel dat)

15 O

16 T Guidat tur Akvaponi besök på Berga

17 F

18 L Sista anmd Kurs Japansk formklippning 
Sista anmd Trädgårdsträffar

19 S

20 M Sista anmd Betongskulpturkurs 17

21 T

22 O

23 T

24 F Stockholms trädgårdsmässa, Kista 
Sista anmd medverkan Trädgårdsdag i 
Hågelby 

25 L Kurs Japanskt formklippning 10:30-15:00

26 S Sista anmd Pilflätningskurs 17 & 30 Maj

27 M 18

28 T

29 O

30 T

anmd = anmälningsdag
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2015 Juli
1 O Semester 

Sista anmd Skåne resan

2 T

3 F

4 L

5 S

6 M 28

7 T

8 O

9 T

10 F

11 L

12 S

13 M 29

14 T

15 O

16 T

17 F

18 L

19 S

20 M 30

21 T

22 O

23 T

24 F

25 L

26 S

27 M 31

28 T

29 O

30 T

31 F

2015 Juni
1 M 23

2 T

3 O

4 T

5 F

6 L Växtloppis Cafe Nytorp 13:00-15:00

7 S

8 M 24

9 T

10 O

11 T

12 F

13 L

14 S

15 M 25

16 T

17 O

18 T

19 F

20 L

21 S 26

22 M

23 T

24 O

25 T

26 F

27 L

28 S 27

29 M

30 T
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2015 Augusti
1 L 18

2 S

3 M

4 T 19

5 O

6 T

7 F

8 L

9 S

10 M

11 T 20

12 O

13 T Trädgårdsresan Skåne 

14 F

15 L

16 S

17 M

18 T 21

19 O

20 T

21 F

22 L

23 S

24 M

25 T 22

26 O

27 T

28 F

29 L

30 S

31 M

2015 September
1 T Sista anmd medverkan Höstloppis 18

2 O

3 T

4 F 19

5 L Höstloppis Kajkanten Tullinge 11:00-13:00

6 S

7 M

8 T Sista anmd Nya medlemmar

9 O

10 T Träffa alla nya medlemmar 18:00

11 F 20

12 L

13 S

14 M

15 T

16 O

17 T

18 F 21

19 L

20 S

21 M

22 T

23 O

24 T

25 F 22

26 L

27 S

28 M

29 T

30 O
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Programgruppens rader 
Hej! Nu är det vår! Trädgårds-
säsongen börjar igen. Förening-
ens aktiviteter flyttar utomhus 
nu på våren och sommaren. Vi 
har många spännade aktiviteter 
planerade. Som alltid är det ett 
begränsat antal deltagarplatser 
till våra kurser. Ni som vill gå 
pilflätningskurs, betongskulp-
teringskurs eller kurs i japansk 
formklippning rekommenderas 
att anmäla er omedelbart för att 
ha en chans att komma med.

Från att aktiviteten läggs upp 
på hemsidan till att bladet kom-
mer ut i brevlådorna hinner 
många anmäla sig. Hinner du 
inte med att bevaka hemsidan 
så anmäl dig till vårt nyhetsbrev 
eller gå med i facebookgruppen, 
så får du information om när 
aktiviteterna finns upplagda och 
går att anmäla sig till.  
Maila på anmälningsadressen anmalan@hu-bo-tradgard.org, så hjälper vi till att 
lägga in dig i Facebookgruppen och som prenumerant på nyhetsbrevet.

Vi har planerat en riktigt häftig Skåneresa i augusti, med KE-Resor som gjorde vår 
Göteborgsresa. Vi besöker många kända trädgårdar, och eftersom vi åker egen buss 
överallt finns det bra möjligheter att handla växter. Vi måste bli 25 personer för 
att den skall bli av, så boka gärna in er så fort som möjligt så att vi alla kan styra 
upp semestrar eller byta arbetspass för att kunna åka. Detta är helt klart årets mest 
spännande programpunkt!

Hälsningar

/Jenny, programgruppen
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Ordförande har ordet!
I förrgår var det krokus, igår var 
det snö och idag har jag både 
krokus och snö i rabatten. Det är 
väl en ganska bra beskrivning av 
en svensk vår, den leker lite tittut 
med oss vare sig vi uppskattar det 
eller inte.

Katten tror också att det är vår. 
Hon sitter och jamar med gran-
narna under altanen (sina gran-
nar alltså, inte våra) och vill ut i 
solen men in igen när hon märker 
att det är kallt om tassarna. Så-
dana här dagar kan jag nästan drista mig till att tycka att våren är överskattad. Hur 
den än blir så blir den inte perfekt. Antingen dröjer sig vintern kvar för länge, eller 
så kommer den på återbesök. Eller så kommer sommaren för snabbt och sveper bort 
alla vårblommor i en enda soldränkt, ljummen bris. Mellan hägg och syren passerar 
så snabbt att man inte ens hinner känner doften. På hösten däremot får både som-
maren och vintern tränga sig på hur de vill. Både indiansommar och ett rent, ljust 
snötäcker är så välkomna i oktober och november. Och inte har man krav på sig att 
hitta lä för en kaffepaus, man får gärna sitta inne med tända ljus.

Ok, jag hör era protester! Koltrastens kvitter är fantastiskt och de känslor som för-
sta tussilagorna framkallar går inte att efterlikna. Det är bara att gilla läget, ligga 
lågt med utplanteringen av nysådden och inte ha för bråttom ut med det som har 
övervintrat inomhus.

Förutom snö och krokus har jag även sett att tulpanlökarna börjar sticka upp i 
rabatten. Jag grävde ner 120 rosa tulpanlökar i höstas och väntar med spänning på 
resultatet. Jag täcker de saftiga bladen med grankvistar ur grannens häck och ber 
en stilla bön om att rådjur inte tycker om när det sticks i munnen. Sedan strör jag 
blod- och benmjöl på för att göra det riktigt oaptitligt. Och så några nätklockorna 
från vår kurs. Hittills har de fått hålla till i trädgårdslandet för att skydda mangol-
den, men nu får de också göra lite fin-jobb.

Vi ses under våren, antingen på ett föredrag, i en trädgård eller när vi hämtar göd-
sel!

Helena Hemming
Ordförande
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