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Kassör: Therese Disenhed, 070-779 35 33, 
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Ledamöter 
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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
Pia Hedenblad, pia.hedenblad@gmail.com
Therese Disenhed, therese.disenhed@gmail.com 
Pia Påhlsson, pia.pahlsson@byggunderhall.se 
Pernilla Helmersson, pernilla.helmersson@hotmail.com 
 
Webmaster för hemsidan: Britt Flodetorp, 076-942 08 
13, britt.flodetorp@telia.com 
Medlemskort och adressändring mm: 
Medlemsservice hos Riksförbundet svensk trädgård 
medlemsservice@tradgard.org, 08-792 13 15 
måndag-torsdag 09.00-12.00

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 
genom att klicka på 
anmälningslänken från 
respektive aktivitet på 
hemsidan: www.hu-bo-
tradgard.org
Frågor om anmälnin-
gar: anmalan@hu-bo-
tradgard.org.

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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Styrelsen 2018

Programgruppen 2018



Fina röda snittamaryllis på köksbordet 
och utanför köksfönstret juligt snöfall och 
prunkande krysantemum. Jo, ni läste rätt 
och jo, de heter så, det vet jag trots att 
jag inte är världsbäst på växtnamn (vilket 
många tror att jag är bara för att jag är 
ordförande i trädgårdssällskapet). Så här 
var det; sommaren 2016 planterade jag 
vita krysantemum i balkonglådan utanför 

Ordförande har ordet

köksfönster, och när de vissnade ner framåt hösten la jag ditt ett vackert 
täcke med granris. Inte för att skydda plantorna, bara för syns skull och 
för att göra fint till jul. Förra våren när det var dags att byta granriset mot 
något mer somrigt så såg jag att det var små gröna plantor på väg upp. 
Inte mindes jag vad det var som hade stått där sommaren innan och lite 
förvånad över att jag satt någonting där som var både flerårigt och härdigt. 
Vad kunde det ha varit? Väntan blev lång, hela sommaren var det bara 
grönt. Det såg ut som krysantemum, men är de perenna? En vägg så tät att 
katten inte kunde hoppa upp på fönsterblecket som hon brukar. Efter tips 
från coachen stressade jag plantorna genom att snåla med vattnet. Sedan 
klippte jag ner dem. Men nej, inga knoppar och inga blommor. Förrän i no-
vember när jag kom släpande på ett nytt lass granris för att göra vinterfint. 
Då var hela lådan översållad av knoppar och nu står den i full blom, trots 
flera tillfällen med frost och snö. Nu har de blommat så fint i nästan två 
månader.

Nu är det dags att boka in och anmäla sig till vårens aktiviteter och even-
emang. Hoppas att ni tycker att den nya anmälnings- och betalningspro-
ceduren fungerar och underlättar för er. Det har den verkligen gjort för 
programgruppen, så att de kan fokusera på att planera och fixa aktiviteter 
i stället för att administrera. Vi ses i vår och notera att våren börjar redan 
den 27 januari med en dag full av trädgård.
Nu ska jag ut och skotta snö och ge mina krysantemum en skvätt vatten.

Odla och njut!
Helena Hemming
Ordförande

3



4

Villaträdgårdar, uteplatser och stadsodling är en källa till glädje och 
njutning för människor men de är också viktiga för många vilda djur och 
växter. 
Hur fungerar din trädgård? 
Trivs de vilda grannarna? 
Hur får jag fler fjärilar i trädgården?
Vem pollinerar mina tomater? 
Kan grön ängsgräshoppa trivas i min trädgård? 
Stenknäck och steglits, hur kan jag locka dem till fågelbordet? 

Vill du få inspiration och tips om hur du ökar den biologiska mångfalden 
i din trädgård? Richard Vestin, Naturinformatör på Huddinge kommun, 
berättar och tipsar om hur du kan skapa din egna biologiska oas i din 
trädgård.

Tid: torsdagen 15 februari, kl 19.00-21.00
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 0:- för medlemmar, 100:- för icke medlemmar
Fika: Fika till pausen går att förbeställa för 50:-
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid 
aktivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 8 februari
Ansvarig från föreningen: Pia Påhlsson

Wildlife garden           

torsdagen 15 februari

Föredrag:

vill gå       anmäld 

Komihågruta

Så får du liv i din trädgård
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Föredrag:

vill gå       anmäld 

Komihågruta

Så får du liv i din trädgård

Välkommen på en kursdag där vi lär 
oss skapa i lätt och tunn fiberbetong. 
Denna teknik skiljer sig helt ifrån 
vad vi brukar syssla med på våra 
tidigare betongkurser. Jag kommer 
att förbereda formar och material. 
Inga förkunskaper krävs, bara nog-
grannhet. Torktiden är kort och man 
kan hämta sitt alster efter 2 dagar. 
Oömma kläder gäller.

Skapa med tunn 
fiberbetong
workshop 20 februari

Tid: tisdagen 20 februari kl 18.00-21.00.
Plats: Lyftdon, Dalhemsvägen 35, Huddinge.
Kostnad: 560kr
Antal platser: Max 6 deltagare 
Sista anmälningsdag: 8 februari. Medlemmar har förtur att anmäla sig 
fram till 1 februari, sedan öppnar vi anmälan för alla om det finns platser 
kvar.
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid ak-
tivitetsinformationen på hemsidan.
Kursledare: Maria Korell 0704-218717

vill gå       anmäld 

Komihågruta

Årets 
trädgårds-
resa
Onsdagen 28 februari klockan 
20.00 släpps platserna till årets 
trädgårdsresa. Håll utkik på 
hemsidan efter mer information.



vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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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 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. Fastställande av årsavgift för 2019 
12. Val av styrelse och ersättare 
13. Val av valberedning 
14. Val av revisorer och ersättare 
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 1 februari.

Tid: torsdagen den 8 mars kl 18.00 – 18.45
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C 

Efter årsmötet kommer Peter Knutsson och berättar om sin underbara 
trädgård och hur han och hans fru bygger olika miljöer så att alla växter 
skall trivas optimalt. Vi bjuder alla medlemmar på föredraget! För mer infor-
mation, se högra sidan på detta uppslag. 
 
Föreningen bjuder också alla medlemmar som deltar i årsmötet på fika. För 
att kunna beräkna åtgången vill vi därför ha er anmälan senast 1 mars 
även om ni självklart är är välkomna på årsmötet utan anmälan, men då 
utan fika. Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk 
finns vid aktivitetsinformationen på hemsidan. 
Välkomna! vill gå       anmäld      

torsdagen 8 mars
Årsmöte 2018Kallelse till
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vill gå       anmäld      

Våtbäddar och andra mindre 
fuktiga rabatter
Några av oss besökte Peter och Monica Knutsson på vår trädgårdsresa 
2014. Nu får vi alla chansen att följa med in i deras trädgård och se hur de 
bygger olika miljöer med torv och sten. Formar träd, tuktar buskar och inte 
minst, se vad som växer där.

Tid: torsdagen 8 mars, kl 19.15-21.00
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 0:- för medlemmar, 100:- för icke medlemmar
Fika: Fika mellan årsmöte och föredrag finns bara för dem som anmält sig 
även till årsmötet
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid ak-
tivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 1 mars
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling

Föredrag i samband med 
årsmötet:

torsdagen 8 mars

vill gå       anmäld      
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Mot uppvisande av vårt medlems-
kort får vi 10% rabatt hos Blom-
strande Ting, Häradsvägen 121, 
Segeltorp

Henrik Morin från Programmet för 
odlad mångfald, POM, berättar om 
arbetet med att inventera och bevara 
växter från äldre tiders trädgårdar. 
Växterna samlas nu i den Nationella 
genbanken på Alnarp och i lokala 
klonarkiv runt om i landet. De mest 
odlingsvärda sorterna görs efter hand 
tillgängliga i handeln under märknin-
gen “Grönt kulturarv”. Henrik visar 
exempel på karaktäristiska växter 
från olika epoker och olika bebyg-
gelsemiljöer och berättar om några 

Tisdagen 20 mars: 

spännande växtfynd med lokal 
anknytning! 
Räkna med många tips om växter 
som passar utmärkt även i vår tids 
trädgårdar.

Tid: tisdagen 20 mars kl 19.00-
21.00
Plats: Stora salen Kulturhuset (fd 
Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 0:- för medlemmar, 100:- 
icke medlemmar
Fika: Förboka fika till pausen för 
50:-
Anmälan: Via länk på hemsidan
Sista anmälningsdag: 13 mars
Ansvarig från föreningen: Pia 
Påhlsson

vill gå       anmäld 

Komihågruta

Växterna från förr 
- en levande skatt för 
vår tids trädgårdar



favorit i respektive klass, även där delas 1:a och 2:a pris ut.

Tid & plats: Sticklingar hämtas den 8 april mellan 10.00-13.00 
eller 9 april mellan 18.00-20.00 hos Therese Disenhed, Lövtäktsvä-
gen 29 i Huddinge.  
Kostnad: 40:-/stickling
Antal: max 20 per klass
Anmälan: Via länk på hemsidan
Sista anmälningsdag: 1 april

Pelargon- och fuchsiatävling

99

Vi kör vidare på förra årets succé 
med både en fuchsia- och pelar-
gontävling!
Tävlingen är öppen för alla med-
lemmar i Huddinge-Botkyrka 
Trädgårdssällskap, 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 un-
der hösten, plats meddelas senare. 
En oberoende domare kommer att 
välja sin 1:a och 2:a-pris-
tagare i båda klasserna, allmän-
heten kommer också att rösta på sin 

vill gå       anmäld 

Komihågruta

Gödselhämtningsträff 
någon gång i april

Håll utkik på hemsidan och Face-
book i vår, för tid & plats, anmä-
lan och mer info.
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grundläggande beskrivning av de olika svetsmetoderna och genomgång av 
material som skall bearbetas.
Därefter börjar det praktiska lärandet där du testar på pinnsvetsen MMA.
Innan dagen är slut har du tillverkat din första spaljé eller blomstöd. Det 
kommer att finns 3 st olika alternativ som du kan välja mellan. 
Vi samåker dit, så meddela när du anmäler dig om du har plats i bilen eller 
om du vill åka med någon, så försöker vi att pussla ihop det. Det går också 
bra att åka med Pendeltåg till Bålsta, transport från stationen kan ordnas.
Tid: Lördag den 7 april 09.00–16.30 (Bilresan från Huddinge tar ca 1 h). 
Plats: Tegelbruksvägen 10, Bålsta 
Kostnad: 1500 kr som betalas till Bankkonto SEB 5400 10 163 46 Hesa 
produkter, när du har fått bekräftelse om att du har en plats. Material 
tillkommer, sist rörde det sig om någon hundring per person. Om tid och 
möjlighet finns kan du köpa material till ytterligare objekt till kilopris.
Medtag: Oömma kläder (inga fleecejackor), matlåda, det finns matsal med 
möjlighet att värma matlådan. Vi bjuder på fika.
Begränsat antal platser: 6 st, som även är minimiantal 
för att kursen ska bli av.
Sista anmälningsdag: 28 februari
Anmälan: Maila till anmalan@hu-bo-tradgard.org
Ansvarig från föreningen: Tuula Ranebäck 
070-675 63 34
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En svetskurs är ofta efterfrå-
gad av er medlemmar. Väntan 
är nu över, och det är dags 
igen! Vi åker återigen till 
Henrik på smidesföretaget 
2-Con i Bålsta. 
Företaget har en mekanisk 
verkstad, bred kunskap och 
kompetent personal.
Kursen inleds med att behan-
dla olika säkerhetsaspekter 
vid svetsning samt hur utrust-
ningen hanteras. 
Vi går även igenom en 

Lördagen 7 april: 

Svetskurs

vill gå       anmäld 

Komihågruta
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Alexandra de Paoli från TV-program-
met Strömsö kommer till oss och lär 
oss göra egna hudvårdsprodukter 
av sådant som växer i naturen och i 
våra trädgårdar.
På heldagskursen får vi information 
om själva processen att göra egna 
hudvårdsprodukter, om ingredienser 
och om hur man tar fram egna 
recept. Du väljer helt själv vad du 
vill att dina produkter ska innehålla 
och slipper utsätta dig för mineralol-
jor, syntetiska doftämnen och andra 

Kurs:

söndagen 22 april

Koka egna hudvårdsprodukter 
med Alexandra de Paoli

tveksamma ingredienser. Du kan dessutom utforma produkterna så att de 
passar just din hud och hårtyp.
På den här kursen får du lära dig koka några olika produkter som du sedan 
kan utgå ifrån när du ska koka vidare på egen hand. Vi kommer att göra 
följande produkter:
* Myggmedel 
* Hudkräm med örter
* Bivaxolja
* Cerat

Tid: Söndagen 22 april, kl 10.00-16.30
Plats: Vi återkommer med plats till alla anmälda, räkna med en lokal i Hud-
dinge-Botkyrka med närområde
Kostnad: 700:-/person, då ingår alla råvaror och förpackningar.
Fika/mat: Ta med egen förtäring för dagen, matsäck samt termos med 
önskad dryck och tilltugg.
Antal: minst 15 anmälda för att kursen ska bli av, max 18 personer 
Mer info: www.alexandradepaoli.com
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid ak-
tivitetsinformationen på hemsidan.
Sista anmälningsdag: 7 april 
Ansvarig från föreningen: Pernilla Helmersson vill gå       anmäld 

Komihågruta
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Rabattdag hos Zetas lördagen 19 maj
Alla medlemmar i Huddinge-Botkyr-
ka Trädgårdssällskap får denna dag 
20% rabatt på växter mot upp-
visande av aktuellt medlemskort.
Gäller enbart på plats, inte i e-han-
deln, och gäller inte tillbehör eller i 
restaurangen.

Tid: 19 maj kl 10.00-17.00
Plats: Zetas Finsmakarens 
Trädgård, Blombacken 2 (G:a 
Södertäljevägen 194)
Anmälan: Ingen anmälan behövs

vill gå       anmäld 

Vi ska ha en träff med årets nya medlem-
mar för att prata om vad ni vill ha ut av 
medlemskapet och för att vi i styrelsen 
ska få ett tillfälle att berätta om förenin-
gen och våra idéer. Du får också tillfälle 

Tisdagen 8 maj

att träffa andra trädgårdsintresserade och byta erfarenheter. Medlemska-
pet 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. 
  
Förhoppningsvis tillåter vädret att vi sitter ute och fikar i trädgården.
 
Tid: Tisdagen den 8 maj 2018 kl 17.30 - 19.30 
Plats: Frimans väg 3B 
Anmälan: Via länk från hemsidan 
Sista anmälningsdag: 4 maj 
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming 
 

Träff för nya 
medlemmar
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vill gå       anmäld 

Vi besöker varandras trädgårdar, balkongodlingar och kolonilotter och pratar 
trädgård och inspireras. Detta är ett bra tillfälle att under trevliga former 
lära sig mer om trädgård eller dela med sig av sin kunskap till andra. Det är 
också ett fantastiskt tillfälle att få massa inspiration. 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. Alla kan vara med!

Du väljer datum och bestämmer själv om du vill öppna trädgården även för 
övriga medlemmar i föreningen eller om det bara ska vara för denna ”slutna 
grupp”. Både vi och också många av våra medlemmar uppskattar dock att 
så många träffar som möjligt blir öppna för alla medlemmar (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 kan vi dela upp oss i mindre grupper. 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 annonsera om det i 
vår facebookgrupp. Övriga träffar informeras endast om internt i ”Trädgård-
sträffsgruppen”. 

Alla ni som anmält att ni vill delta och öppna era trädgårdar blir inbjudna till 
ett uppstartsmöte och trädgårdsvisning som preliminärt planeras till tisda-
gen den 15 maj kl 18.30 hos Pia Hedenblad i Tullinge. Då kommer vi till-
sammans att boka datum, tider, form för visning av allas trädgårdar. Därför 
är det viktigt att delta i detta första möte.

Anmälan: maila anmalan@hu-bo-tradgard.org 
Sista anmälningsdag: 10 maj
Uppstartsmöte: tisdagen den 15 maj kl 18.30, Vintervägen 13a Tullinge
Ansvariga från föreningen: Pia Hedenblad 0723-739340 och Maria Korell 
0704-218 717.

Trädgårdsträffar 2018
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onsdagen 30 maj
Bergianska trädgårdenGuidad visning på

Välkommen att följa med på en 
guidad visning exklusivt för Hud-
dinge-Botkyrka trädgårdssäll-
skap på Bergianska Trädgården. 
Under denna tiden på året så 
finns det otroligt mycket att se i 
trädgården.  
Vi kommer att få se trädgårdens 

vackra planteringar men också Japanska dammen, Italienska terrassen och 
Victoriahuset med jättenäckrosen. Guiden berättar också om trädgårdens 
anrika historia som avspeglas i byggnader och anläggningar.
Tid: Onsdagen den 30 maj kl 18.00
Plats: Bergianska trädgården, Gustafsborgsvägen  4. Obs! Vår guide möter 
upp vid informationstavlan intill parkeringen kl 18.00
Kostnad: 100:-/person
Antal: Max 25 deltagare. Aktiviteten kan bli inställd vid för få deltagare. 
Sista anmälningsdag: 14 maj
Anmälan: Anmälan sker genom biljettköp på vår hemsida 
Ansvarig från programgruppen: Pia Hedenblad 0723-739340

vill gå       anmäld      

Ny hemsida
Ni kanske har märkt att det hänt något på www.hu-bo-tradgard.org? Det 
är vår webmaster Britt som snyggat till hemsidan. Nu ska den bli 
lättare att använda även i telefonen för dem som vill det, och vi i 
styrelse och programgrupp ska bättre kunna lyfta fram de inlägg som är 
aktuella just nu, så att de syns direkt när man kommer in på hemsidan. 
Man kan också snabbare se aktivitetslistan, utan att behövs scrolla så 
långt.
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Vår traditionella växtloppis äger rum onsdagen den 6 juni på Café Nytorp 
vid Källbrinks IP i Huddinge. Föreningens medlemmar säljer perenner, som-
marblommor, grönsaksplantor, buskar, träd, trädgårdsböcker och krukväx-
ter. Alla är välkomna att handla, även icke medlemmar!

Tid: onsdagen 6 juni kl 13.00 – 15.00, försäljningen startar 13.00 vid given 
signal
Plats: Café Nytorp, Gamla Stockholmsvägen 89 (Nära Källbrinks IP). 
Kostnad: Ingen entré för köpare. Kostnad 60:-/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: 30 maj. Anmälan sker genom biljett-
bokning hos Simple signup, länk finns vid aktivitetsinformationen på hemsi-
dan.

onsdagen 30 maj

vill gå       anmäld      

Växtloppis på café 
Nytorp

onsdagen 6 juni

Maria och Jenny dukar upp en trevlig 
middag på vårens primörer. Efter att vi ätit 
så provar vi på att göra små figurer i 
betonglera.
Tid: Onsdagen 23 maj kl 18.30-21.00
Plats: Stuvsta stationshus
Antal: Max 8 personer. Medlemmar 
har förtur till 1 maj. Finns det platser 
kvar efter det så öppnas anmälan 

Primörkväll onsdagen 23 maj

för alla.
Kostnad: 150:-/person inkl mat och material.
Anmälan: Anmälan sker genom biljettköp på vår hemsida
Sista anmälningsdag: 14 maj 
Ansvarig från föreningen: Maria Korell och Jenny Wik Norling
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Tusen trädgårdarSöndagen 1 juli

Söndagen den 1 juli 2018 är det 
återigen dags för Riksförbundet 
Svensk Trädgård att
tillsammans med Gunnel Carlsons 
Trädgårdsriket och Studiefrämjan-
det bjuda in till Tusen Trädgårdar. 
Välkommen att visa din trädgård!

Alla som är med håller sin trädgård
öppen söndagen den 1 juli 2018 kl 
10.00-17.00
Anmäl din trädgård på www.
tradgardsriket.se senast den 1 juni 
2018. Även om du varit med förr 
måste du uppdatera din trädgård.

Vi i Huddinge-Botkyrka 
trädgårdssällskap kommer att trycka 
upp kartor över deltagande trädgårdar i närområdet, så att så många be-
sökare som möjligt ska hitta dit.

Det kostar inget att vara med, du behöver inte bli “godkänd” och det är jät-
teroligt att få besök i sin trädgård. Gå gärna med i trädgårdsträffsgruppen 
också, så får du möjlighet att se massor av trädgårdar och ändå kunna ha 
din egen öppen den 1 juli.

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, just nu är vi 218 
personer  i gruppen. 


