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Programgruppen 2016
Nästan alla aktiviteter som Huddinge Botkyrka 
trädgårdssällskap ordnar har sitt ursprung i programgrup-
pen. I programgruppen sitter man inte på någon tidsperiod 
utan man är med så länge man tycker det är roligt och 
givande. Kontakta programgruppen via anmälningsadressen 
anmalan@hu-bo-tradgard.org. 
Jenny Wik Norling, sammankallande, wik_norling@telia.com
Maria Korell, maria.korell@icloud.com
Terttu Kinnnari, tradgardsfreak@gmail.com
Lena Hamnell, l_hamnell@icloud.com
Pia Hedenblad, pia.hedenblad@gmail.com
Therse Disenhed, theresedisenhed@gmail.com 
Pia Påhlsson, pia.pahlsson@byggunderhall.se 
Pernilla Helmersson, pernilla.helmersson@hotmail.com 
Rebecca Fredriksson, rebecca.fredriksson@ftv.sll.se 
 
Webmaster för hemsidan: Gunnar Ranebäck,  
070-776 07 22, gunnar@raneback.se 

Kontakta oss
Postadress till 
föreningen:
Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
c/o Helena Hemming
Frimans väg 3B
141 60 Huddinge

Fakturaadress:
Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
c/o Therese Disenhed
Lövtäktsvägen 29
141 42 Huddinge

Vårt bankgironum-
mer: 5756-6390

Anmälan till ak-
tiviteter gör du i 
formulären som finns 
till varje aktivitet på 
hemsidan, eller mailar 
till anmalan@hu-bo-
tradgard.org.
Saknar du epostmöj-
lighet så kan du ringa 
vår ”anmälningshjäl-
preda”, Karin Nils-
son 08-711 76 26 så 
hjälper hon dig med 
anmälan.

Som medlem i Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap är 
du även medlem i Riksförbundet Svensk trädgård. Mer information om dina medlems-
förmåner finns på vår hemsida www.hu-bo-tradgard.org samt på riksförbundets 
hemsida www.tradgard.org. Det finns ett elektroniskt nyhetsbrev som du kan 
anmäla dig till på vår hemsida. Vi har även en sluten facebookgrupp, dit du som 
medlem är välkommen. Sök på “Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap” på Facebook 
så hittar du oss. Har du frågor om våra aktiviteter så maila oss på:
anmalan@hu-bo-tradgard.org. Har du några frågor om medlemskapet så kontakta 
oss på epostadressen info@hu-bo-tradgard.org.
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När jag skriver detta är det fortfarande bara 
slutet på november. Vi har haft en kort pe-
riod med rejält med snö men den för-
svann nästan lika fort som den kom, så nu 
är hösten lika mörk som vanligt igen. Så här 
års brukar man ju prata om att odlingssä-
songen är över men i år har jag noterat en 
ny trend. Jag har gjort en spaning kan man 
säga. I Hemträdgården skriver Åke Trueds-

Ordförande har ordet

son om vinterodling i växthuset, på TV såg jag ett inslag om vad man kan 
odla på balkongen under vintern. När föreningen häromdagen hade bjudit 
in Tom Ericsson som höll ett föredrag om växternas kroppsspråk, så var han 
inne på samma tema och förklarade vad som krävs av en växt som behöver 
spara sitt klorofyll till nästa säsong. Färsk persilja och grönkål brukar gå 
bra att krafsa fram under snön, om inte rådjuren redan gjort det, vill säga. 
Förra helgen var jag ute (med ficklampa) i trädgårdslandet och hämtade 
några jordärtskockor och lite gräslök till förrätten strax innan gästerna kom. 
Det kan man väl också räkna som vinterodling, eller ska vi kalla det för 
vinterskörd?

Nu har jag plockat upp amaryllislökarna från vilan i källaren och planterat 
om och vattnat enligt konstens alla regler. De har stått ute hela sommaren 
och i år lurade jag sniglarna genom att ha dem på altanen, amaryllisarna 
alltså. I år blommade de inte så jag hoppas att de sparat på krafterna och 
bara väntar på att få slå ut i full blom nu i december. Men det brukar bli lite 
si och så med blomningen, både på sommaren och under följande vinter. 
Jag börjar tro att det fungerar bättre när jag inte följer konstens alla regler, 
utan låter dem göra som de vill.

Odla och njut, både sommar och vinter!
Hälsningar,
Helena Hemming
Ordförande

Håll koll på vår hemsida www.hu-bo-tradgard! 
Det kan dyka upp spontana trädgårdsträffar hos våra 
medlemmar och aktiviteter med kort varsel. Vill du 
själv bjuda hem de andra medlemmarna på trädgård-
sträff? Maila anmalan@hu-bo-tradgard.org så lägger 
vi upp din inbjudan på hemsidan.
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Traditionsenligt börjar vi trädgårdsåret med en trädgårdsdag.
Vi börjar 13.00 med ett föredrag som får oss att längta till våren. Håkan 
Stenström kommer att berätta om ”Bland mina sippor”. Så här skriver han:
”Jag kommer att visa bilder på sippor och berätta om mina erfaren-
heter med odling och förökning. Jag kan inte låta bli att ta med lite andra 
vårprimörer som exempelvis Trillium och Cypripedium.”

Vi kommer också att få göra vackra fröpåsar under ledning av Maria 
Korell under trädgårdsdagen. Terttu Teppi Kinnari och Jenny Wik Norling 
kommer att hålla i ett litet frösnack, om vad du ska tänka på när du 
skördar dina egna frön.

Fröminglet kommer att äga rum på denna trädgårdsdag istället för som 
en separat aktivitet. De som vill får ta med sig fröer, sticklingar, krukor, 
trädgårdsböcker och liknande, och sälja eller byta med övriga medlem-
mar. Även äppelmust och annan skörd från trädgården går bra att ta med. 
Meddela när du gör din anmälan om du kommer att ha med något så att du 
behöver en försäljningsplats.

Tid: söndagen 29 januari kl 13.00-16.00
Plats: Hörningsnässkolans matsal. Hörningsnäsvägen 7, i Huddinge.
Fika: Knytisfikabuffé – Ta med valfritt fikabröd så dukar vi upp 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!
Kostnad: 100:- för medlemmar som sätts in på föreningens bg-konto 
5756-6390 senast 25 januari, märk din insättning med 0129 samt ditt 
namn, så är det lättare för kassören att koppla ihop med rätt person & rätt 
aktivitet.
Ansvariga från programgruppen: Jenny Wik Norling, Terttu Kinnari och 
Maria Korell
Sista anmälningsdag: 20 januari. Max 45 deltagare, så anmäl dig i tid om 
du vill komma!
Anmälan: Via formuläret på hemsidan, 
eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org. 
Denna aktivitet är endast öppen 
för medlemmar.

Trädgårdsdag                     med sippor
söndagen 29 januari

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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Jenny Wik Norling från ”Jennys frön 
& sånt” ger sina bästa tips för en 
lyckad frösådd, olika odlingsvärda 
sorter, samt hur du får fina plantor 
av både sommarblommor och grön-
saker när du sår själv.
Det kommer att finns fröer att köpa 
på plats.

Har du problem med rådjur? Kom 
och skapa en nätklocka att stjälpa 
över favoritväxten som du vill sky-
dda. Vi kommer att tillverka stom-
mar i kycklingnät och ståltråd, lite 
som luffarslöjd. Du kan förutom 
nätklockor göra t ex en buxbom-
form, mosshjärta, vietnamesisk 
lanterna, eller en dörrkrans. Olika 
förslag kommer att finnas på plats. 
Oömma kläder rekommenderas, och 
tag gärna med dig lite olika tänger 
om du har; en avbitare, plattång, 
rundtång och en kraftavbitare/bult-
sax.
Tid: 15/2 eller 16/2 kl 18.30-21.00.

Föredrag om frösådd av sommar-
blommor och grönsaker

        måndagen 6 februari

Tid: 19.00-21.00, måndag 6/2 
Plats: Hörningsnässkolans matsal. 
Hörningsnäsvägen 7, Huddinge
Fika: Vi bjuder på frukt i pausen. 
Vill du ha kaffe eller liknande så går 
det bra att ta med det själv.
Kostnad: Gratis för medlemmar, 
100:- för icke medlemmar som 
betalas till föreningens bg-konto 
5756-6390 senast 1/2. Märk din 

Plats: meddelas senare
Kursledare: Maria Korell
Kostnad: 150:- som betalas på bg-
konto 5756-6390 senast 8 februari, 
märk din insättning med 0215 samt 
ditt namn.
Anmälan: senast 1/2 via formuläret 
på hemsidan, eller till anmalan@
hu-bo-tradgard.org. Medlemmar 
har förtur till 20 januari. På grund 
av många anmälda till 15/2 har 
vi lagt in ett extra tillfälle 16/2. 
Kursen är alltså bara en kväll.

onsdagen 15 februari och torsdagen 16 februari
Skapa med kycklingnät till trädgården

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta

inbetalning med ditt namn samt 
0206.
Anmälan: Senast 1 februari i 
formuläret på hemsidan eller till 
anmalan@hu-bo-tradgard.org.
Ansvarig från programgruppen: 
Terttu Kinnari

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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Syftet med denna kurs är att du 
ska komma igång och odla dina 
egna grönsaker NU. Kursen an-
passas efter dina egna förutsätt-
ningar. Vilka grönsaker vill/kan 
du odla? Vilket utrymme har 
du? Har du tillgång till balkong, 
trädgård eller fönsterbräda? Hur 
mycket plats tar olika grödor? 
Hur stor skörd vill du ha? Vilka 
förutsättningar har du? Reser du 
bort på sommaren? Skördetid 

Kom igång och odla 
dina egna grönsaker
Onsdag 8 februari, onsdag 5 april, plus ett tillfälle aug/sept

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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Kurs: 

– hur ska allt förvaras? Ska du förodla inne eller direktså?

Kursen är uppdelad på tre tillfällen, kurskostnaden täcker alla tre tillfällen 
samt fröer och visst annat material.

Tid: Tillfälle 1. onsdag 8/2 19.00-21:00 – Uppstart, basinfo, plan inför vå-
rens odlingar – härifrån går du med en egen praktisk plan samt fröer
Tillfälle 2. onsdag 5/4 kl 19.00-21.00 – hjälp vad gör jag nu? nästa steg
Tillfälle 3. augusti/sept, datum ej satt ännu – skörd/eftersnack/lära oss av 
varandras erfarenheter – vad gör vi annorlunda nästa år?
Plats: Aprikosa rummet, Kulturhuset(Fd Folkets hus) Huddinge C.
Kostnad: 250:- person, som skall sättas in på föreningens bg-konto 5756-
6390 senast 1/2 efter att du fått bekräftelse om att din anmälan är mot-
tagen och att du har en plats. Märk din inbetalning med ditt namn samt 
0208.
Fika: Kom en kvart innan kursstart och handla fika i Folkes café om du vill, 
som du tar med in i kursrummet.
Kursledare: Jenny Wik Norling
Anmälan: Senast 1 februari i formuläret på hemsidan, 
eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org. 
Medlemmar har förtur t.o.m. 12 januari.
Max 12 deltagare.
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En aktivitet som passar alla, ung som gammal. Vare sig du gillar att måla 
detaljerat eller tycker om när det går snabbt. Passa på att skapa en kruka 
som matchar ditt hem eller en personligt målad gåva till någon. Odlar du 
kryddor i kruka? Skriv direkt på krukan vilken krydda det är. Måla mönster; 
prickigt, randigt eller rutor. Skriv ditt namn eller ett budskap. Använd färg, 
band, snören och detaljer för att dekorera och skapa din egen stil. Möj-
ligheterna är oändliga, på plats finns nya terrakottakrukor samt massor av 
material och idéer. Du får även möjlighet att göra matchande blompinnar 
eller måla ett hänge som du kan fästa runt krukan. 

Tid: söndagen 12 februari, kl. 10.00-12.30. 
Plats: Hörningsnässkolans matsal, Hörningsnäsvägen 7, Huddinge 
Kostnad: 200 kronor (inkluderar två krukor, färg, penslar, schabloner, 
blompinnar och fika) som sätts in på föreningens bg-konto 5756-6390 
senast 6 februari märk din insättning med 0212 samt ditt namn, så 
är det lättare för kassören att koppla ihop med rätt person & rätt 
aktivitet. Det finns sedan möjlighet att köpa fler krukor på plats.
Antal platser: Minst 7 personer krävs för att kursen ska bli av. 
Max 12 deltagare.
Fika: ingår
Sista anmälningsdag: 6 februari
Anmälan: I formuläret på hemsidan eller till 
anmalan@hu-bo-tradgard.org.
Ansvarig från programgruppen: Rebecca Fredriksson

Vi målar krukor
        söndagen 12 februari
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Onsdagen 22 februari berättar Kerstin Vejdemo, prognosmeteorolog på 
SMHI, om väder och klimat och dess påverkan på växtlighet och miljö.

Vi som är trädgårdsintresserade vill ju ha optimala förutsättningar för 
våra kära små knölar, lökar och växter. Vädret kan vi ju inte påverka 
men vi kan göra en hel del för att hålla liv i våra trädgårdar.

Föredraget kommer bl a att handla om följande:
– vad är väder, klimat och klimatförändringar
– hur uppstår väder
– atmosfärens utseende, lågtryck mm
– molnbildning och hur du kan ”läsa moln”
– hur skapas prognoser, tolkningar och felkällor
– vad kan du tänka på i din egen trädgård

Tid: onsdagen den 22 februari kl. 19.00 – 21.00.
Plats: Lilla salen, Kulturhuset (fd Folkets hus), Huddinge C
Kostnad: Gratis inträde för medlemmar, fika 50:-. 100:- för icke medlem-
mar(150:- inkl fika). Pengarna sätts in på föreningens bg-konto 5756-6390 
senast 15 februari efter att du fått bekräftelse om att du har en plats. Märk 
din insättning med 0222 samt ditt namn, så är det lättare för kassören att 
koppla ihop rätt person med rätt aktivitet.
Sista anmälningsdag: 15 februari
Anmälan: I formuläret på hemsidan, eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org
OBS, glöm inte att ange om du vill beställa fika eller ej.
Ansvarig från föreningen: Håkan Friberg
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Föredrag om
    trädgårdsväder            

onsdagen 22 februari



Vill du lära dig att ympa? I denna kurs lär vi oss ympningskonstens grunder 
samt övar på dvärgfruktträd. Kursledare är Tomas Lagerström, landskap-
sarkitekt och växtexpert. Från kursen får du utöver ympningskunskaper med 
dig tre krukade träd som du gjort själv; ett självfertilt dvärgbigarråträd och 
två dvärgäppelträd. Vi har valt dvärgfruktträd som övningsobjekt så att du 
inte behöver fundera på om du har plats i trädgården då de kan krukodlas.

Tidsplan under dagen:
– kort föreläsning om handympning
– kaffepaus
– övningsympning med träningsris av äpple/päron
– ympning av äpple och bigarrå, varje deltagare får tre svagväxande grund-
stammar (Två st äpple B9 och en st bigarrå GiSeLa) samt ympris
– krukning av ympade plantor
– avslutning

Tid: söndagen 12 mars, kl 14.00-18.00.
Plats: Hörningsnässkolans matsal. Adressen är Hörningsnäsvägen 7, i Hud-
dinge, men det finns även en parkering på Lännavägen.
Fika: Ta själv med dig det du vill äta & dricka under dagen
Kursledare: Tomas Lagerström, landskapsarkitekt och växtexpert
Kostnad: 800:- (inkl 3 träd)som sätts in på föreningens bg-konto 5756-6390 
senast 1 mars, märk din insättning med 0312 samt ditt namn, så är det lät-
tare för kassören att koppla ihop med rätt person & rätt aktivitet.
Antal deltagare: min 12, max 20
Ansvarig från programgruppen: Jenny Wik Norling
Sista anmälningsdag: 20 februari.
Anmälan: Via formuläret nedan, eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org.
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onsdagen 22 februari

Ympning av dvärgfruktträd till 
balkong, berså eller frukthäck

Kurs:

söndagen 12 mars
Vill du lära dig att ympa? Under denna kurs lär vi oss 
ympningskonstens grunder samt övar på dvärgfrukt-
träd. Kursledare är Tomas Lagerström, landskap-
sarkitekt och växtexpert. Från kursen får du utöver 
ympningskunskaper med dig tre krukade träd som 
du gjort själv; ett självfertilt dvärgbigarråträd och 
två dvärgäppelträd. Vi har valt dvärgfruktträd som övningsobjekt så 
att du inte behöver fundera på om du har plats i trädgården då de kan 
krukodlas.

Tidsplan under dagen:
– kort föreläsning om handympning
– kaffepaus
– övningsympning med träningsris av äpple/päron
– ympning av äpple och bigarrå, varje deltagare får tre svagväxande 
grundstammar (Två st äpple B9 och en st bigarrå GiSeLa) samt ympris
– krukning av ympade plantor
– avslutning

Tid: söndagen 12 mars, kl 14.00-18.00.
Plats: Hörningsnässkolans matsal. Adressen är Hörningsnäsvägen 7, i 
Huddinge, men det finns även en parkering på Lännavägen.
Fika: Ta själv med dig det du vill äta & dricka under dagen
Kursledare: Tomas Lagerström, landskapsarkitekt och växtexpert
Kostnad: 800:- (inkl 3 träd)som sätts in på föreningens bg-konto 
5756-6390 senast 1 mars, efter att du fått bekräftelse om att du har en 
plats. Märk din insättning med 0312 samt ditt namn, så är det lättare 
för kassören att koppla ihop med rätt person & rätt aktivitet.
Antal deltagare: min 12, max 20
Sista anmälningsdag: 20 februari.
Anmälan: Via formuläret på hemsidan eller till anmalan@hu-bo-
tradgard.org.
Ansvarig från programgruppen: 
Jenny Wik Norling vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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onsdagen 15 mars
Tid: onsdagen den 15 mars kl 18.00 – 18.45
Plats: Källbrinkskolans aula. Se vägbeskrivning på nästa sida. 
Dagordning
1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets pro-
tokoll, 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. Fastställande av årsavgift för 2018
12. Val av styrelse och ersättare
13. Val av valberedning
14. Val av revisorer och ersättare
15. Förslag till ändringar av stadgarna; fastställande av beslut från årsmötet 
2016:
- §7, punkt 10 ändras till “Fastställande av årsavgift”
- §8, “sekreterare” stryks
- §12, “möten” ändras till “stämmor”
16. Vid mötet väckta frågor
17. Eventuella avtackningar
18. Mötet avslutas.
Dragning i kruklotteriet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs 
senast den 8 februari.

Efter årsmötet kommer Hannu Sarenström och berättar om trädgårdslycka, 
se högra delen av detta uppslag. Vi bjuder alla medlemmar på föredraget!  
Föreningen bjuder också alla medlemmar som deltar i årsmötet på fika. För 
att kunna beräkna åtgången vill vi därför ha er anmälan via formuläret 
på hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org senast 9 mars 
även om ni självklart är är välkomna på årsmötet utan anmälan. 
Välkomna!

Årsmöte 2017Kallelse till
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Föredrag: trädgårdsly-cka med Hannu Sa-renström

vill gå       anmäld      
11

Hannu tar oss med på en berättelse om trädgårdens rum och atmosfärer, 
vackra samplanteringar och ljuvliga växter som håller din trädgård i blom 
säsongen ut. Välkommen till en välfylld och inspirerande trädgårdslycka 
med inspiratören, författaren och trädgårdslegenden Hannu Sarenström.

Detta föredrag kommer att hållas direkt efter årsmötet. Notera att vi har 
annan lokal än vanligt.

Tid: 19.15-21.00
Plats: Källbrinksskolans aula, Källbrinksvägen 55, Huddinge. Det finns 
ett fåtal parkeringsplatser direkt bakom skolan, nära busshållplatsen, så 
samåk gärna eller parkera i bostadsområdet. Buss 704, 706 tar dig till Käll-
brinksskolan från Huddinge C på 7 min. Se www.sl.se för tider.
Kostnad: Gratis för medlemmar, icke medlemmar betalar 100:- till förenin-
gens bg-konto 5756-6390 senast 9/3 efter att du fått bekräftelse om att din 
anmälan är mottagen. Märk din inbetalning med ditt namn samt 0315.
Fika: Föreningen bjuder alla medlemmar som deltar i årsmötet på fika efter 
årsmötet men före föreläsningen.
Anmälan: I formuläret på hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org. 
Ange i din anmälan om du kommer på både årsmöte och föredrag.
Ansvarig från föreningen: Pia Påhlsson

Föredrag med Hannu Sarenström 
onsdagen 15 mars

Trädgårdslycka           



vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta

Vi får besök av Lennart 
Fredriksson som driver 
plantskolan Botanicus i 
Skänninge. Han tipsar 
om odlingsvärda arter av 
primula, lämpliga för sven-
skt klimat. Han lär oss om 

Lär dig odla primulorFöredrag:

tisdagen 28 mars

förökning och skötsel och tipsar om jord, gödsel, vintertäckning med mera. 
Vi får också lära oss hur man skapar rätt växtplats. Lennart tar med plantor 
att sälja om vädret tillåter, kontant betalning på plats.

Tid: 19.00-21.00, tisdag 28 mars
Plats: Stora salen, Kulturhuset Huddinge C, fd Folkets hus
Kostnad: 100:- för medlemmar(150:- med fika), 150:- för icke medlem-
mar(200:- med fika) som betalas till föreningens bg-giro  5756-6390 senast 
22/3 efter att du fått bekräftelse om att din anmälan är mottagen. Märk din 
inbetalning med ditt namn samt 0328.
Fika: Fika till pausen kan beställas för 50:-/person
Anmälan: I formuläret på hemsidan, eller till anmalan@hu-bo-tradgard.
org. Ange om du vill beställa fika eller ej.
Sista anmälningsdag: 22/3
Ansvarig från programgruppen: Jenny Wik Norling

Vad händer i föreningens slutna facebookgrupp? Först och 
främst är den sluten, vilket betyder att ingen som inte är medlem i 

gruppen kan se innehållet. Tanken är att vi här kan utbyta idéer, inspirera 
varandra, ställa frågor, visa foton från egna eller andras trädgårdar. Köpa/
byta/sälja/skänka trädgårdsrelaterade saker och växter. Komma över-
ens om samåkning till aktiviteter. Hälsa varandra välkomna på spontana 
trädgårdsträffar när “andan faller på” och trädgården känns som vackrast. 
Vi som är medlemmar i gruppen tycker att det är en fin gemenskap i den 
och att det tillför mycket till medlemskapet i föreningen.
För att bli medlem i den slutna facebookgruppen gå till http://www.face-
book.com/groups/HuBotradgard/ och ansök om att få bli medlem i grup-
pen. Vi godkänner alla som finns i medlemsmatrikeln. 



I år blir det både en fuchsia- och en pelargontävling, vi utökar alltså till två 
tävlingsklasser!

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Huddinge Botkyrka trädgårdssäll-
skap, såväl nybörjare som mer erfarna odlare. Precis som alla andra år, så 
sköter man sin stickling, vattnar, planterar om och använder sina hemliga 
knep för att få en så fin planta som möjligt. Sedan ställer vi ut alla plantor 
vid någon av föreningens aktiviteter under hösten, tid och plats meddelas 
senare. En oberoende domare kommer att välja sin 1:a och 2:a-pristagare i 
båda klasserna, allmänheten kommer också att rösta på sin favorit i re-
spektive klass, även där delas 1:a och 2:a pris ut.

Tid & plats: Sticklingar hämtas den 9 april mellan 10-13 eller 10 april mel-
lan 18-20 hos Therese Disenhed, Lövtäktsvägen 29 i Huddinge.
Kostnad: Exakt kostnad för sticklingen är okänd, men räkna ca 30-35 kr 
som betalas kontant eller swishas på plats vid hämtning.
Anmälan: I formuläret på hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.
org senast 20 mars, ange vid anmälan vilken av klasserna du vill vara med 
i, pelargon, fuchsia eller kanske bägge klasserna. Tänk på att det finns ett 
begränsat antal sticklingar, så först till kvarn gäller.
Frågor och funderingar: Ring Therese Disenhed som är tävlingsledare 
070-7793533

Pelargon- och fuchsia-
tävling 2017

vill gå       anmäld
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Gödselhämtningsträff 
söndagen 23 april 
13:45-16:00

Årets gemensamma hästgödsel-
hämtning på Sundby gård sker 
23 april. Det bedrivs en ridskola 
för barn på platsen, så vi får inte 
springa där andra tider. Du bokar 
tid i formuläret på hemsidan eller 
mailar och får en tid tilldelad, så att 
vi minimerar risken för att vi hugger 
varandra i fötterna med spadarna 
eller välter med skottkärrelassen. 
Kan du inte denna dag så finns tips 
på andra ställen att hämta gödsel på 
i facebookgruppen.
Se hemsidan för anmälan och mer 
info.

Lär dig grunderna i gärdesgårdsbyggandets 
sköna konst på vår kurs.

Vi kommer under kursen att börja med ett 
teoripass på ca 1 timme, där vi går igenom:
– Vilka träslag passar sig för gärdesgård och 
de olika sätt att bygga beroende på var i 
Sverige gärdesgården byggs.
– Vilka formella regler/lagstiftning finns
 för staket och gärdesgårdar.

Stenplockning 
torsdagen 4 maj
Gillar du stenprojekt i trädgården? 
Gjuta in i betong, göra en instal-
lation eller varför inte imitera ett 
vattenflöde. Det är Huddinge Sten-
huggeri som låter oss komma och 
plocka i några av deras högar mot 
en smärre avgift. Det finns olika 
sorters sten i olika storlekar. Det 
du behöver ta med är något att 
plocka stenen i, handskar, oömma 
skor. Mer detaljer hittar du på vår 
hemsida.

Gärdesgårdskurs lördagen 22 april

– De olika momenten och din kunskap om den mark/underlag som 
gärdesgården ska byggas på.
– Vilka verktyg du behöver.
– Så får du tag på råmaterialet (inköpsställen).
Sedan blir det praktik kl 11.00-16.00 Alla 
kursdeltagare får göra samtliga moment 
och kan efter kurstillfället bygga sin egen 
gärdesgård. För mer info se hemsidan!

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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Välkommen på en kursdag där vi 
lär oss skapa i lätt och tunn fib-
erbetong. Denna teknik skiljer sig 
helt ifrån vad vi brukar syssla med 
på våra tidigare betongkurser. Jag 
kommer att förbereda formar och 
material. Det är inte paraplyformen 
på bilden som vi ska träna på den 

Skapa med tunn 
fiberbetong
workshop söndagen 

14 maj

här dagen, men ni lär er tekniken.
Inga förkunskaper krävs, bara noggrannhet. Torktiden är kort och man kan 
hämta sitt alster efter 2 dagar. Oömma kläder gäller.

Tid: söndagen 14 maj kl 10.00-14.00
Plats: Hos familjen Ryttersten, Murkelvägen 2 i Tullinge
Kostnad: 550kr, som sätts in på föreningens bg-konto 5756-6390 senast 
1 maj, märk din insättning med 0514 samt ditt namn, så är det lättare för 
kassören att koppla ihop med rätt person & rätt aktivitet.
Antal platser: Max 6 deltagare 
Sista anmälningsdag: 25 april. Medlemmar har förtur att anmäla sig fram 
till 1 april, sedan öppnar vi anmälan för alla om det finns platser kvar.
Anmälan: I formuläret på hemsidan, eller till anmalan@hu-bo-tradgard.
org. Anmälan är bindande.
Kursledare: Maria Korell 0704-218717

Får du förhinder att komma på någon aktivitet som du är anmäld till? Maila alltid 
på anmälningsadressen! Ibland hinner vi ge din plats till någon annan eller avbeställa 
det fika du beställt, så att du slipper betala för det. Vi slipper även att vänta 10 
minuter med att sätta igång ett föredrag som vi tror att det skall komma ytterligare 
7-8 personer till, men där dessa 8 bara uteblir. Använd komihågrutorna i detta blad, 
eller lägg in ett larm i telefonen, så kommer du lättare ihåg vad du är anmäld till. 

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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Det är alltid mycket uppskattat att besöka 
andra trädgårdsägare och få inspira-
tion, tips och idéer så därför kommer vi 
även i år att arrangera trädgårdsträffar.
I trädgårdsträffsgruppen besöker alla 
varandras trädgårdar/balkongodlingar/
kolonilotter. Vi beundrar vackra växter 
och anläggningar, pratar och inspireras. 
Man kan få tips och råd av besökarna till 
sin trädgård. Tänk på att detta inte är 
en trädgårdstävling utan ett tillfälle för 
oss som älskar trädgårdar att träffas och 
prata och byta erfarenheter.
Beroende på hur många som anmäler 
intresse för att vara med i trädgårdsträff-
sgruppen så bestämmer vi om vi kör en 
grupp eller flera mindre grupper.

Säsongens trädgårdsträffar i 
varandras trädgårdar

Du bestämmer själv om du vill öppna trädgården även för övriga medlem-
mar i föreningen eller om det bara ska vara för den ”slutna gruppen”. Det 
vore roligt om så många träffar som möjligt blir öppna för alla medlemmar! 
Det kommer att vara möjligt att ta upp föranmälan om du vill, så att du 
vet i förväg hur många som beräknas komma på besök. Om man redan vid 
uppstartsmötet meddelar att man vill öppna sin trädgård även för andra, så 
kommer det att läggas ut på hemsidan i maj. Kommer man på lite senare 
att man vill öppna sin trädgård för övriga medlemmar så kan man själv an-
nonsera om det i vår facebookgrupp. Övriga träffar informeras det endast 
om internt i ”Trädgårdsträffsgruppen”.

Tid: Uppstartsmöte och trädgårdsvisning måndagen den 15 maj kl 18:00 
hos Pia Hedenblad i Tullinge. Då kommer vi tillsammans att boka 
datum, tider och form för visning av allas trädgårdar. Därför är det 
viktigt att delta i detta första möte.
Fika: Du bestämmer själv om du vill bjuda på fika eller ej på din träff.
Sista anmälningsdag: 7 maj
Anmälan: fyll i formuläret på hemsidan eller maila till vår anmälning-
sadress: anmalan@hu-bo-tradgard.org.
Ansvariga från programgruppen: Pia Hedenblad 0723-739340 
och Maria Korell 0704-218717
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Vår traditionella växtloppis äger rum tisdagen den 6 juni 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 medlemmar!

När: tisdag den 6 juni
Tid: 13.00 – 15.00, försäljningen startar 13:00 vid given signal
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, tänk på att de endast tar swish och 
kontanter.
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed
Sista anmälningsdag för säljare: 29 maj, sätt gärna in pengarna på 
föreningens bg-konto 5756-6390 senast den 29 maj och märk betalningen 
med 0606 och ditt namn
Anmäl dig till: I formuläret på hemsidan eller via e-post till anmalan@hu-
bo-tradgard.

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta

tisdag 6 juni
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Växtloppis på Café Nytorp

Besök i österländskt inspirerad trädgård
Under juni månad planerar vi att göra ett gemensamt besök i Ulf 
Anderssons trädgård i Sollentuna http://paviljonguffe.blogspot.se
Trädgården har ett asiatiskt tema som går igen i paviljonger, krattade 
grusinstallationer och i växtval. Tanken är att den skall vara som en 
sinnesresa till Asien fast i Sollentuna. Trädgården är även med i  
rörelsen Quiet Garden Movement. Vi återkommer med information och 
datum på vår hemsida och i vår facebookgrupp när det närmar sig.



Trädgårdsresa till Dalarna  

18

I sommar styr vi kosan uppåt och inåt landet, och gör en trädgårdsresa 
till vackra Dalarna, i zon 5. Det blir ett omväxlande program, med bl a 
pelargonmuseum, permakultur och en riktig samlarträdgård. Vi besöker 
också André Strömkvist som föreläst hos oss i Huddinge, och som star-
tat en trädgårdsbutik i Dalarna. Vi får höra honom berätta om sin nya bok 
”Trädgårdsmästarens anteckningar”. Vi åker i egen buss som skjutsar oss 
mellan de olika platserna, så det finns gott om plats att handla om man vill 
det. Välkommen att följa med!

Lördag 17/6
08:00 Avresa från Huddinge centrum, Huddinge stationsväg 5(PwC, 
gamla tingshuset). Ta gärna med matsäck/fika i bussen om du vill.

11:00 Stabergs Barockträdgård – visning.
Stabergs bergsmansgård har en barockträdgård från 1700-talet, restaur-
erad enligt ursprungliga ritningar. Här finns även en fruktträdsgenbank och 
köksträdgård där man odlar som på 1700-talet. 

12:30-13:45 Lunch på Stabergs Restaurang. Här serveras vi ”Värld-
sarvsbuffé”, med lokala och närproducerade råvaror 

14:00-16:00 Kniva Trädgård. Vi börjar besöket i Kniva bystuga, med att 
lyssna på ett föredrag av trädgårdsskribenten och kulturmiljöspecialisten 
André Strömqvist, som tidigare föreläst hos oss i Huddinge. Vi traskar sedan 
vidare till Kniva Trädgård, den lilla trädgårdsbutik han driver tillsammans 
med Andreas Graveleij i Knivas gamla lanthandel. Vi visas runt i trädgården, 
och får om vi har tur också hälsa på i grannens trädgård… 

16:45-17:45 Vi besöker Hannelotte Kindlunds trädgård, i Övertänger. 
Detta är en älskad samlarträdgård med många roliga rariteter, bland annat 
olika bergvallmo och gentianor. Det kan finnas växter till försäljning. 

17-18 juni 2017
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18:45 Incheckning på Hotell Lerdalshöjden, Rättvik
19:30 Gemensam middag på hotellet

Söndag 18/6
08:00 Frukost på hotellet
09:00 avresa
09:15-10:15 Sörgården i Söderås, Rättvik – visning och kaffe med 
hembakt bröd. Vi besöker Owe och Inger Fredriksson i deras stora och vari-
ationsrika villaträdgård, med fler än 2000 olika växter uppdelade på olika 
trädgårdsrum. Det kan finnas växter till försäljning här. 

11:00-13:30 Vi besöker Bäsna trädgård, en handelsträdgård med stort 
sortiment av härdiga växter, bl a rosor & clematis, café och visningsträdgård. 
Här visas vi runt, får handla om vi vill och serveras lunch och kaffe med 
pelargonkaka. 

14:00-15:30 Visning av Permakultur Stjärnsund. Om odling av fleråriga 
grönsaker, skogsträdgård och begreppet permakultur; ‘permanent agricul-
ture’, som förutom att det är ”hett” nu också är miljövänligare och ett min-
dre arbetsintensivt sätt att se på odling.

16:00-17:00 Vi besöker Pelargonmuseet Bergbacken i Torsåker, där vi 
bjuds på visning, kaffe och smörgås. Det finns även möjlighet att handla. 

Ca 20:00 Åter i Huddinge

Pris: 2.800:- per person inklusive bussresa, logi i dubbelrum med frukost, 
middag, 2 x lunch, 2 x kaffe, visningar, föredrag och entréer enligt program.
Enkelrumstillägg 300:-, begränsat antal enkelrum finns.

Priset är beräknat på minst 30 personer med reservationer för ändringar som 
vi inte kan påverka. Faktura kommer att skickas via epost från KE-Resor när 
vi vet att minst 30 anmält sig så att resan blir av.
Sista anmälningsdag: Anmäl dig så fort som möjligt för att vara säker på 
att få en plats och så att vi vet om resan blir av. Ifjol blev den full redan i 
mars. Även icke medlemmar är välkomna att följa med på resan. Till och 
med 18 mars har resesällskap där minst en person är medlem i Huddinge-
Botkyrka trädgårdssällskap förtur till platserna. Efter 18 mars är anmälan 
öppen för alla.
Anmälan: maila till anmalan@hu-bo-tradgard.org eller fyll i formuläret på 
hemsidan. Ange vid din bokning om du inte vill dela rum med någon, eller 
om du vill dela rum med någon särskild person. Är du vegetarian eller har 
födoämnesallergi så meddelar du även detta vid din anmälan. 
På hemsidan hittar du länkar till alla besöksmål. 

vill gå       anmäld      betalat
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Hej alla medlemmar!
Vi har ett spännande vårprogram detta år. Bland an-
nat hittar du hela tre föreläsningar som är gratis för 
alla medlemmar. Planeringen för alla aktiviteter började 
redan i början av hösten. Alla aktiviteter kommer upp 
på hemsidan så snart de är beslutade och färdigskrivna, 
så om du besöker den då och då eller prenumererar på 
vårt epostnyhetsbrev så har du störst chans att anmäla 
dig tidigt och komma med på de aktiviteter där det är få 
platser. Vi vill gärna kunna nå alla medlemmar via ny-
hetsbrev eller facebook när vi t ex kommer på nya spän-
nande aktiviteter med kort varsel, eller när det finns 
platser kvar till någon aktivitet, så lägg gärna in dig 
som prenumerant på nyhetsbrevet här: http://hu-bo-

Programgruppens rader

tradgard.org/forsta-sid/nyhetsbrev/ eller följ länken på förstasidan på hemsi-
dan dit. Får du inte ca 10 mail från oss om året så har vi inte rätt adress till 
dig. Har du problem med detta så maila på anmalan@hu-bo-tradgard.org så 
hjälper vi dig.

Många av våra kurser blir snabbt fulltecknade. Anmäler du dig till en fullsatt 
kurs så hamnar du på kölistan. Det har visat sig vara väldigt smart att hålla 
kursdatumet öppet i sin kalender om man står på kölistan, chansen är större 
än man kanske tror att få en sistaminutenplats pga sjukdom. Ibland har vi 
möjlighet att sätta in ett extra kurstillfälle om vi har många i kö som vill gå. 
De som anmält sig på kölistan har då företräde till tillfälle nr 2.

För oss i programgruppen underlättar det jättemycket om så många som 
möjligt sätter in aktivitetsavgifterna på föreningens konto, med den märkn-
ing som står vid respektive aktivitet plus ditt namn, om det inte uttryckligen 
står att avgiften ska betalas på plats eller till arrangören. Då det är därifrån 
fakturorna ska betalas så gör det att vi som håller i aktiviteterna slipper 
försöka hitta en bank som accepterar insättningar efter varje aktivitet. Vi 
antar att majoriteten av er betalar sina övriga räkningar på nätet idag. Före-
ningens bankgironummer är 5756-6390. Sista betalningsdag står vid varje 
aktivitet, bevakar du det så slipper vi lägga tid på att maila er och påminna. 
Betalar du senare än så för att du t ex anmält dig sent till ett föredrag, så ta 
med utskrift på inbetalning eller visa kvitto i telefonen.

Hälsningar
/Jenny, programgruppen


