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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@hotmail.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 
medlemsförmåner finns på vår hemsida www.hu-bo-tradgard.org samt på riksför-
bundets 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 detta skrivs faller det ett vackert snöfall 
utanför och det glimmar adventsljus och 
stjärnor i alla fönster. Det känns med andra 
ord som om det är långt till sommaren. Men 
då ska ni veta att projektgruppen för 2019 
års Sommarmöte jobbar för fullt med att 
sy ihop ett bra arrangemang med trevliga 
möten, god mat och inte minst inspirerande 
och roliga besök i trädgårdar och parker i 
och kring Huddinge och Botkyrka. För som 
jag tror att ni redan vet så är det vi i Hud-
dinge-Botkyrka Trädgårdssällskap som ord-
nar mötet nästa sommar. Vi hoppas på stor 

uppslutning från hela landet eftersom storstaden har så mycket att erbjuda, 
inte minst när det kommer till odling och trädgård. Håll utkik på hemsidan 
och i Hemträdgården efter mer information, det kommer vartefter program-
met tar form. 
 
På tal om att det snöar ute så hörde jag en recension av en bok häromda-
gen som handlar om alla sommarplågor som vi slipper på vintern. Inga my-
ggbett eller ormar, inga fästingar att rädas och inga nässlor att bränna sig 
på. Inga mördarsniglar och inga getingar i saftglaset. En tid av lugn och frid 
alltså, som ger oss lite respit. För hur vädret än är i november och decem-
ber så är det i alla fall myggfritt. För er som ändå längtar ut i trädgården så 
är nu programmet för våren spikat, det är bara att gå in på hemsidan och 
boka föredrag och kurser. Redan i januari drar vi i gång med en Trädgårds-
dag.

Föreningen fyller 15 år i år! Trots att 15 år är en lång tid så är vi en av 
landets yngsta trädgårdsföreningar, samtidigt som vi redan är en av de 10 
största trädgårdsföreningarna i Sverige med ca 500 medlemmar. För att fira 
detta så gör vi bland annat några aktiviteter gratis eller billigare för dig som 
medlem under året.  

Odla och njut!
Helena Hemming
Ordförande
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Ordförande har ordet
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söndagen 27 januari
Trädgårdsdag

Vi upprepar den populära trädgårds-
dagen från i fjol och hälsar er välkomna 
söndagen den 27 januari till en härlig 
vinter-boost! 

En heldag i trädgårdens tecken. Under dagen kommer vi att få lyssna på 
två spännande föreläsningar av Kenneth Nilsson, som tidigare arbetade som 
trädgårdsexpert på tidningen Allt om Trädgård.

Det ena föredraget kommer att handla om Zonknäckeri. Många av oss har 
en åstundan att odla åtråvärda växter som kanske egentligen inte skulle 

vill gå       anmäld      

trivas på våra breddgrader. Men det kan visst gå! Kenneth har en kolonilott 
på Södermalm, i ett soligt söderläge, och berättar om sina erfarenheter och 
ger tips om zonknäckeri.
Kenneth kommer också att hålla ett föredrag om fuchsior. De av oss som 
inte redan är frälsta fuchsiaodlare kommer att bli det lovar han. Kenneth 
har ett hundratal fuchsior i krukor men odlar också vinterhärdiga fuchsior.

Vi kommer också under dagen i små miniföredrag att få höra inspirerande 
berättelser och se bilder från olika trädgårdar i världen som våra medlem-
mar har besökt. Kanske något resmål hamnar på er önskelista?
Fröbyten och en försäljningsstund är inplanerade; så ta med frön, 
trädgårdsböcker, sticklingar eller annat ni vill sälja eller byta.
Vi kommer även detta år att ha ett lotteri på entrébiljetten!
Sist, men inte minst, så är det kul att träffa medlemmar och prata trädgård 
mitt i vintern.

Tid: Söndagen 27 januari, klockan 09.30-15.30
Plats: Festlokal på restaurang Akvarellen, Elegentorpsvägen 10, nära  
Tullinge centrum. Karta finns på vår hemsida.
Kostnad: 320:-, då ingår mat och dryck under dagen.
Ansvarig från föreningen: Pia Påhlsson
Sista anmälningsdag: 20 januari. Anmälan sker genom 
biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid aktivitets- 
informationen på hemsidan.
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Lennart Fredriksson som driver Botanicus Plantskola utanför Skänninge 
kommer till oss och berättar om växtförökning, främst då vad gäller per-
enner. Han tar upp vilka metoder han tycker är bäst och föredrar när det 
gäller vegetativ förökning, han tar även upp fröhantering, sådd, odling, 
jord och så pratar han lite om redskap. Lennart har lång erfarenhet av 
odling, plantskolan i Skänninge har han drivit sedan 1997. Lennart har ti-
digare haft ett mycket uppskattat föredrag om Primula i föreningen och vid 
förra årets trädgårdsresa stannade vi och shoppade i Lennarts plantskola 
Botanicus på väg mot Göteborg.

Tid: onsdagen 6 februari kl 19.00-21.00
Plats: Lilla salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- för icke medlemmar
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid 
aktivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 1 februari. Max 45 deltagare.
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed

Tips: Folkes bistro i samma byggnad som Kulturhuset öppnar kl 17.00 för 
den som kommer direkt från jobbet och vill äta innan föredraget.
Bistron har fantastiskt god mat och mysig miljö.

Växtförökning 
med Lennart           

onsdagen 6 februari

Föredrag:

vill gå       anmäld 

Komihågruta
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Vi kommer att göra trädgårdsprydnader i mosaik på spadar 
eller vattenkannor. 
Man kan använda t ex mosaikplattor, porslin eller stenar för 
att skapa sin mosaik. Fundera ut ett motiv redan innan du 
kommer.
Tag med: lunch, stomme (t ex en plåtvattenkanna eller 
spade/skyffel eller något annat i plåt), porslin i de färger och 
ev motiv du vill ha, gärna en skiss på ditt motiv i naturlig 
storlek, mosaiktång (finns tex på Panduro).
Ingår: lite extra porslin, fix, fog, handskar, väv, fika

Tid: Lördagen 16 februari kl 10.00-16.00
Plats: Lyftdon, Dalhemsvägen 35, Huddinge.
Kostnad: 250:-
Antal platser: Max 8 deltagare 
Sista anmälningsdag: 2 februari
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk 
finns vid aktivitetsinformationen på hemsidan.
Kursledare: Maria Korell 0704-218717

 

Workshop:

lördagen 16 februari
Mosaik på kannor & spadar

Känna-på-kurs torsdagen 21 februari
Har du funderat på att kanske gå med i programgruppen, men vill 
veta lite mer först? Kom på vår känna-på-kurs! Vi berättar om hur vi 
jobbar med att ta fram och genomföra föreningens program. Inget 
krav på fortsatt deltagande efter kursen :-) Vi bjuder på fika och alla 
deltagare får en liten goodie-bag.
Tid: torsdagen 21 februari kl 19.00-21.00
Plats: Aprikosa rummet, Kulturhuset/Folkes Huddinge C
Kostnad: 0:-
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns 
vid aktivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 15 februari
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling 
och Therese Disenhed

vill gå       anmäld 

Komihågruta

vill gå       anmäld 

Komihågruta
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Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssäll-
skap, såväl nybörjare som den mer erfarna odlaren. Precis som alla tidi-
gare år, så sköter man sin stickling, vattnar, planterar om och använder 
sina hemliga knep för att få en så fin planta som möjligt, sen ställer vi ut 
alla plantor på årets sommarmöte den 17-18 augusti. Deltagarna på årets 
riksmöte kommer att få rösta på årets vinnare, så ett upprop till er alla: nu 
visar vi att Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap har fina pelargoner!
Sticklingarna hämtas på ’’Krukväxtbytarkvällen’’ onsdagen den 12 mars i 
Hörningsnässkolans matsal mellan 19.00-21.00 eller lördagen den 16 mars 
mellan 10-12 på Lövtäktsvägen 29, eller annan tid vi kommer överens om.
Kostnad: 35:-
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed
Sista anmälningsdag: 5 mars
Anmälan: Stickling bokas via länk på hemsidan

Pelargontävling 2019

Vi träffas och byter/säljer krukväxter, sticklingar, 
knölar med mera!
Kvällen inleds med att vår medlem och Dahlia-
entusiast Lilian Bjelton visar hur dahliarötterna 
delas efter vintervilan. Ni som vill, ta med era 
dahliarötter, så kommer Lilian hjälpa er un-
der fikat och minglet. Sedan är det tänkt att 

Krukväxtbytarkväll

krukväxter och annat ska få nya hem. Det går bra att både byta och sälja. 
Om du inte har något att ta med, är du välkommen ändå, vi tror det räcker 
till alla! Ta gärna med påsar så att du får med dig plantorna hem.
Vi kommer ha knytisfika. De som vill och kan tar med något till kakbuffén. 
Tag själv med det som du vill dricka.

Tid: Tisdagen den 12 mars kl 19.00-21.00
Plats: Hörningsnässkolans matsal, Hörningsnäsvägen 7, Huddinge – ingång
från Tunholms väg.
Kostnad: 0:-
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid  
aktivitetsinformationen på hemsidan.
Ansvarig från föreningen: Pia Påhlsson

15-årsjubileum!

vill gå       anmäld 

Komihågruta

vill gå       anmäld 

Komihågruta
vill gå       anmäld 

Komihågruta

vill gå       anmäld 

Komihågruta



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 2020 
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 31 januari.

Tid: torsdagen den 7 mars kl 18.00 – 18.45
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C 

Efter årsmötet kommer Sanna Töringe och berättar om sitt Italien. Vi bjuder 
alla medlemmar på föredraget! För mer information, 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 28 feb-
ruari 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!

torsdagen 7 mars
Årsmöte 2019Kallelse till

vill gå       anmäld 

Komihågruta
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“Jag har ett litet hus i södra Italien. Där finns citronträd, olivträd och 
häckar av rosmarin. Tillsammans med min man har jag anlagt en torktålig 
muromgärdad trädgård med myrten, cistus och mycket lavendel. Maten 
som jag lagar kallas cucina povera, de fattigas kök. Det är det som kallas 
medelhavsmat. Jag vill berätta om min trädgård och mitt kök och hur jag 
hamnade allra längst nere i Italiens klack. Så vill jag låta er smaka några av 
världens godaste olivoljor.” Sanna Töringe

Tid: torsdagen 7 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: Pia Hedenblad

Föredrag i samband med 
årsmötet:

torsdagen 7 mars
Sannas Italien

15-årsjubileum!vill gå       anmäld 

Komihågruta
vill gå       anmäld 

Komihågruta
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Skapa din egen 
Medelhavsträdgård
Peter Englander, skaparen 
av Apotekarns Trädgård, 
trädgårdsdesigner, program- 
ledare och författare passar på 
att besöka oss samtidigt som 
Nordiska trädgårdar äger rum på 
Stockholmsmässan i Älvsjö.
Peter visar bilder och berät-
tar varför skuggan under ett 
blåregn, doften av madonnaliljor 
och porlet av en fontän är  
livsnödvändigheter för oss  
svenskar. Han beskriver hur du 
odlar söderns växter i Sverige, 
hur du skapar en vindruvsper-
gola, en solterrass, ett orangeri 
och hur du bygger upphöjda 
odlingsbäddar. Han har pre-
cis kommit ut med en ny bok 
“Trädgårdens glasade rum” där 

Föredrag med Peter Englander:

torsdagen 21 mars

vi
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gå
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han beskriver orangeriet som är en dröm för alla svenska citronträds- 
älskare.  
Förverkliga drömmen om en egen medelhavsträdgård – kom på detta före-
drag och lär dig hur man odlar äventyrligt och knäcker zoner. 
Peter har också med sig sin nya bok som du kan köpa på plats.

Tid: torsdagen 21 mars, kl 19.00-21.00
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- för icke medlemmar
Fika: Fika till pausen går att förbeställa
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns 
vid aktivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 14 mars
Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad & Pia Påhlsson10



Tid: torsdagen 4 april, 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
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, 
länk finns vid aktivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 28 mars
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling
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Gödselhämtningsutflykt 
söndagen 14 april 10.00-15.30
Årets gemensamma hästgödselhämtning på Sundby gård sker 14 april. Det 
bedrivs en ridskola för barn på platsen, så vi får inte springa där andra tider. 
Du bokar tid när du gör din anmälan, så att vi minimerar risken för att 
vi hugger varandra i fötterna med spadarna eller välter med skottkärran. 
Kan du inte denna dag så finns tips på andra ställen att hämta gödsel på i 
facebookgruppen. 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:- per hushåll som vi kommer att skänka till Sundby ridklubbs 
handkassa. De fixar gödsel åt oss, vi tackar genom att fylla på kaffekassan!
Se hemsidan för anmälan. 
Ansvarig från föreningen: Terttu Kinnari
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Vattnet i trädgårdsodlingen
Föredrag:

torsdagen 4 april
Vattnade du som en galning förra sommaren? 
Eller struntade du helt i det? Med 100-årsregn 
och den varmaste sommaren på 260 år i färskt 
minne måste vi fundera på hur vi på olika sätt 
kan minimera de negativa effekterna på od-
landet och våra trädgårdar. Tomas Lagerström 
reflekterar över problemen och ger sina bästa 
tips och kommer att vara vårt bollplank.

15-årsjubileum!
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lördagen 27 april
Shoppingresa

Vi åker först till Odlarglädjens plantskola (www.odlargladjen.se), där vi 
träffas 13.30. Odlarglädjen är ett familjeföretag beläget strax utanför Eskil-
stuna i Sörmland. De har på olika sätt arbetat med odling och försäljning av 
växter i nästan tjugo år, och driver nu både en plantskola och en webshop. 
De odlar nästan alla sina växter själva vilket ger dem en bra kännedom om 
deras växters egenskaper och egenheter. Sortimentet styrs av vad de själva 
tycker om och anser vara odlingsvärt. Vi får 10% rabatt hos Odlargläd-
jen den dagen och två st presentkort kommer att lottas ut bland oss. Där 
kommer serveras fika innan vi klockan 15.00 åker vidare till Löta Trädgård 
(www.lota.se).
Löta odlar ca 30.000 rosor varje år, och har ett helt fält med rosor i 
krukor. De har dessutom en omfattande odling av buskar, bärbuskar och 
klängväxter i krukor. 
Vi kommer att visas runt i deras trevliga handelsträdgård, där vi förutom 
många olika sorters rosor och perenner även hittar ett brett busksortiment, 
fruktträd, prydnadsträd i olika storlekar och former. Här hittar du även kru-
kor och spaljeer och inredning. 
Vi får först en visning av Johanna, sedan är det fritt fram att shoppa, vi får 
15% rabatt!

Tid: lördagen 27 april kl 13.30-17.00 ca. Vi rekommenderar avfärd senast 
ca 12.00 från Huddinge-Botkyrka. Åk gärna tidigare och luncha på vägen! 
Plats: Barva, Eskilstuna
Kostnad: 0:- för handelsträdgårdsbesöken. 80:- i bensinpengar tillkommer 
till chauffören som du åker med som betalas kontant till denne på plats.
Resa: Vi samåker i bilar. Ange när du gör din bokning om du söker plats i 
bil eller har en plats över, samt från vilket geografiskt område du reser, så 
parar vi ihop oss. Räkna med att du kan få ta dig till en upphämtningsplats i 
Huddinge-Botkyrka. 
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid ak-
tivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 20 april
Ansvarig från föreningen: Pia Påhlsson 15-årsjubileum!



vill gå       anmäld 

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: torsdagen 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 
biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid aktivitetsinformationen 
på hemsidan.

Växtloppis på café 
Nytorp

torsdagen 6 juni

Nu har du möjlighet att få göra en lite större skulptur. Vi jobbar med beton-
glera på frigolitstomme så de blir inte så tunga. Vi kommer att vara utom-
hus så oömma kläder efter väder. 

Tag med: egen lunch, avbitartång, kniv, förkläde, plasthandskar
Ingår: 5 kg betonglera, armeringsjärn, frigolitskiva (1200x600xx100mm), 
najtråd, plast, kaffe 
Tid: söndag 12 maj kl 10.00-16.00
Plats: I Therese trädgård, Lövtäktsvägen 29, Stuvsta
Kostnad: 680:-
Antal: max 10 st, medlemmar har förtur
Sista anmälningsdag: 29 april
Ansvarig: Maria Korell 0704-218717

Stor skulptur i betongleraKurs:

söndagen 12 maj

vill gå       anmäld 
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15-årsjubileum!

lördagen 8 juni

Trädgårdsresa till 
Enköping

Vi har pratat länge om att göra en gemensam resa till Enköpings 
trädgårdar. Äntligen blir det av! Som en del av vårt 15-årsjubileum 
åker vi nu på en dagstur till vår grannstad. Föreningen står för 
busshyran! Det finns bara 45 platser, så anmäl dig snabbt om du vill 
vara säker på att komma med. Bägge tvåtimmarsguidningarna sker 
per fot, så du måste orka promenera för att kunna delta i dem.

7.45 Avresa från Huddinge centrum, Huddinge stationsväg 5(PwC, gamla  
tingshuset). 
09.00 Ankomst till Enköping 
9.00-9.45 Kaffe och kaka på Tant Gredelin. 
9.45-11.45 Guidning i Enköpings parker. Vi promenerar runt i staden med 
vår guide i två timmar. 
12.00 Bussen hämtar upp oss och avgår mot Örsundsbro. 
12.30-13.30 Lunch på Salnecke slottscafé. 
13.30 Bussen avgår mot Tuna Trädgård 
13.45 Ankomst till Tuna Trädgård. Trädgårdsmästare Birgitta Jerpdal tar  
emot och berättar om sin handelsträdgård. Tuna trädgård har specialiserat 
sig på ”Enköpingsperenner” men har även fullt sortiment av plantskoleväx-
ter, sommarblommor, kryddväxter, grönsaksplantor, tillbehör med mera. 
Möjlighet finns att själv köpa fika i handelsträdgårdens café. 
15.15 Bussen styr mot Ekolsunds slott. 
15.30-17.30 Guidning i Ekolsunds slottspark och arboretum. 
17.30 Hemfärd. 
18.45 Beräknad ankomst till Huddinge

Tid: Lördagen 8 juni 2019, Klockan 07.45 - 18.45
Plats: I Enköping med omnejd
Kostnad: 500:- för medlemmar (600:- för icke medlemmar), då ingår  
bussresa, 2 st guidningar, lunch inkl vatten & förmiddagsfika. Glöm inte  
att meddela eventuella allergier eller matpreferenser vid din anmälan.
Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad
Sista anmälningsdag: 30 maj. Anmälan sker genom
biljettbokning hos Simple signup, på länk via hemsidan.
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Torsten Wallins trädgård ligger i det yt-
tre havsbandet, på Enskär som är en ö 
med tre hus utan el och rinnande vatten. 

Besök i Torsten 
Wallins trädgård i 
yttre skärgården

Trädgården har vuxit fram under 40 års tid. Torsten visar oss på plats hur 
en naturtomt med karga och blåsiga förhållanden, med varsam hand kan 
förvandlas till en trädgård i samklang med den vilda naturen.

Torsten som är landskapsarkitekt har parallellt med sin egen trädgård plan-
erat och gestaltat parker, bostadsområden och villaträdgårdar. 

Det finns massor av vackra växter i olika miljöer hos Torsten och en av de 
mest speciella av växterna är kanske backtimjan som förhoppningsvis blom-
mar när vi kommer. 

Kl 10.00 avgår vår förbokade taxibåt som tar oss från Furusund till ön 
Enskär, båtresan tar ca 45 minuter. Torsten möter oss vid bryggan sedan 
promenerar vi ca 10 minuter till hans trädgård. Visningen av trädgården tar 
ca 2 timmar. Båttaxin tillbaks är bokad till kl 14.00 så ta med dig en mat-
säck för lunch. Vi är tillbaks igen i Furusund ca kl 14.45.

När: söndagen 30 juni
Var: Vi samlas i Furusund (utanför Norrtälje) kl 09.45. Vi mailar alla anmäl-
da någon vecka innan så att ni kan styra upp samåkning.
Kostnad: 400:- för sjötaxi som du betalar vid anmälan och 50:-/person 
som du betalar kontant vid ankomst till Torsten 
Medtag: lunchmatsäck
Max antal: 12 personer och vi behöver vara minst 10 personer för att 
kunna genomföra aktiviteten. 
Anmälan: Via formulär på hemsidan
Sista anmälningsdag: 20 juni
Ansvarig för aktiviteten: Pia Hedenblad 

Obs! Detta är en visning exklusivt för oss och vi har endast tolv platser på 
denna aktivitet så det är först till kvarn som gäller. Det är också viktigt att 
veta det är mycket ojämn terräng på ön. 

vill gå       anmäld 
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Riksförbundet Svensk Trädgård håller årets sommarmöte här hos oss i 
Huddinge-Botkyrka den 17-18 augusti. Vi har en arbetsgrupp som jobbar på 
att få ihop allt från program och visningsträdgårdar till mat och busstrans-
porter. Det brukar komma ca 150 personer säger riksförbundets kansli.

Vi kommer att behöva många frivilliga “hjälpare” till detta arrangemang, 
till olika uppgifter. Bussvärdar, visa folk till rätta på middagen, registrering, 
kanske köra ut material till visningsträdgårdarna någon dag innan... fixa 
sponsrat innehåll till goodiebag:en som deltagarna ska få. Vi fyller på listan 
hela tiden. Är du intresserad av att hjälpa till så maila på anmalan@hu-bo-
tradgard.org, så hör vi av oss.

För dem som vill vara med som deltagare kommer informatiom om bokning 
av platser i Hemträdgården i februari. Vi lägger en länk även på hemsidan 
då.

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.

Anmälan: Ingen anmälan behövs
Ansvarig från föreningen: Helena 
Hemming

Tid: 9 juni kl 10.00-17.00
Plats: Zetas Finsmakarens 
Trädgård, Blombacken 2 (G:a 
Södertäljevägen 194)

Sommarmöte i Huddinge-Botkyrka

Vi vill gärna kunna nå alla medlemmar via nyhetsbrev eller facebook 
när vi t ex kommer på nya spännande aktiviteter med kort varsel, eller 
när det finns platser kvar till någon aktivitet, så lägg gärna in dig som 
prenumerant på nyhetsbrevet i formuläret längst nere på hemsidan. 
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. Välkommen också till vår slutna (hemliga) facebook-
grupp på adressen: https://www.facebook.com/groups/HuBotradgard/


