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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 Sophia Lidén
Tantogatan 63, 6 tr
118 42 Stockholm 
faktura@hu-bo-
tradgard.org

Vårt bankgironum-
mer: 5756-6390

Anmälan till aktiv-
iteter gör du genom 
att klicka på an-
mälningslänken från 
respektive aktivitet 
på hemsidan: www.
hu-bo-tradgard.org
Frågor om anmäln-
ingar: 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 genom att maila anmalan@hu-bo-tradgard.org. Vi har även en 
sluten facebookgrupp, dit du som medlem är välkommen. Sök på “Huddinge-Botkyr-
ka 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 medlem-
skapet så kontakta oss på epostadressen info@hu-bo-tradgard.org.
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Nu har vi pustat ut efter det lyckade sommarmötet i augusti. Projektgrup-
pen har fått så mycket fint beröm för ett mycket väl organiserat möte, med 
ett kul och varierat utbud av trädgårdar och parker som besöktes. Lörda-
gens lunch från en food-truck blev en riktigt uppskattad snackis. Och att vi 
lyckats få med en lokal politiker som dessutom höll ett fint tal till middagen 
imponerade på många. 

På tal om politiker har vi satt ihop en arbetsgrupp i styrelsen som ska ta 
fram en plan för hur vi skulle kunna få till stånd en dialog kring hur Hud-
dinges och Botkyrkas parker och grönområden planeras och sköts. En av 
utgångspunkterna är FNs globala mål för hållbar utveckling där delmål 
nummer 11.7 säger att alla senast år 2030 ska ha tillgång till säkra, inklud-
erande och tillgängliga grönområden.

Och så en liten rapport från vår trädgård. Jag är sååå trött på rådjuren… 
de har ätit allt denna höst; de självsådda tomaterna, jordärtskockorna, alla 
löv de når i äppelträden, funkia, jordgubbar, mangold. Vi kan ju lika gärna 
köpa en robot-gräsklippare och inte ge den några restriktioner. Varsågod 
och kör överallt! Men grönkålen står kvar till min stora förvåning och även 
koriandern. Jag tror att det är korianderns förtjänst att grönkålen står kvar. 
Jordgubbarna fick stå kvar så länge raden av gurkört skyddade dem, råd-
juren tycker inte om de stickiga stjälkarna, har jag upptäckt. Och nu har jag 
också upptäckt att de inte tycker om koriander, så det blir det mer av nästa 
år – den självsår sig ju lika villigt som gurkörten. Ställde en stor kruka 
med pepparfrukt mitt i gångstråket och tänkte att några tuggor där skulle 
skrämma dem från att överhuvudtaget besöka Solgård igen men jag har 
inte sett att de ens har nafsat. Årets äppelskörd är inte mycket att tala om, 
den blev till och med för liten för en latmask. Ett 10-tal Katja och ett (1) 
Ingrid-Marie. Tur då att det numer finns svenska äpplen i handeln året runt.
 
Det kommer att bli en liten förändring av medlemskapet framöver för 

Ordförande har ordet
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familjemedlemmar. Hittills har vi betraktat alla i samma hushåll som med-
lemmar men då det bara är den registrerade medlemmen som omfattas 
av Riksförbundets försäkring som gäller i samband med våra aktiviteter så 
tar vi nu steget och registrerar även familjemedlemmar. Med detta kom-
mer avgiften för försäkringen som i dagsläget är 20 kronor. Anmälan av 
familjemedlemmar ska göras till Riksförbundet och hur detta ska gå till 
kommer det att finns mer information om på hemsidan. 

Faktura för medlemsavgift 2020 har redan skickas ut tillsammans med tid-
ningen Hemträdgården istället för med programbladet.

Odla och njut!
Helena Hemming
Ordförande

I januari kommer Åke Truedsson att hålla i två 
föreläsningar, den ena om att odla tomater och den 
andra om frukt och bär. Åke är författare, föreläsare 
och tomat-expert! Han har startat tomatklubben och 
vitlöksklubben och var även ordförande i Riksförbundet 
Svensk trädgård i åtta år. Åke kommer eventuellt ha 
med lite frön och annat för försäljning. Ta gärna med 
frön, trädgårdsböcker och annat trädgårdsrelaterat för 
byte eller försäljning Vi kommer även detta år ha lotteri 
på entrébiljetten!

Tid: söndagen 26 januari, klockan 09.30-15.00
Plats: Trädgårdstorp i Tullinge, Trädgårdstorpsvägen 52, 
Tullinge
Kostnad: 320:-, då ingår mat och dryck under dagen.
Ansvarig från föreningen: Pia Påhlsson
Sista anmälningsdag: 16 januari. Anmälan sker 
genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid 
aktivitetsinformationen på hemsidan. 
Max 60 deltagare!

Trädgårdsdag med 
Tomatkungen, 
söndagen 26 januari
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OBS! Ny lokal!



Susanne Jonsson som driver BioNema Ab kommer och berättar om de 
insektsparasitära nematoder som finns på marknaden och hur de på ett 
naturligt sätt kan bekämpa t.ex sniglar och öronvivlar och ersätta kemika-
lier.

Nematoder har sedan lång tid använts av yrkesodlare för att t.ex skydda 
småplantornas rötter mot sorgmyggans larver. Nu finns nematoder att köpa 
för gemene man och vi kommer att titta på vilka skadedjur som går att 
bekämpa med nematoder och hur man ska tänka för att få ut det mesta av 
sin nematodbehandling. 

“Nematoder tycks finnas överallt där liv kan finnas, i inlandsisarna och de 
varma källorna, i de torra öknarna och den frusna tundran, i vattnet Du 
dricker och ättikan Du kryddar med, i insektskroppen och på potatisens röt-
ter, i älgens hjärna och människans ögon. De är jordens vanligaste flercel-
liga djur – och ändå så okänd för gemene man” (Bengt Eriksson, SLU)

Tid: torsdagen den 6 februari, kl 19.00 – 21.00
Plats: Hörningsnässkolans matsal, nära Huddinge centrum
Kostnad: 50:- för medlemmar, 100:- för icke-medlemmar 
Fika: Alla tar själva med det de ev vill fika
Ansvarig från föreningen: Helena Skyllberg
Sista anmälningsdag: 1 februari. Anmälan sker 
genom biljettbokning hos Simple signup, 
länk finns på hemsidan
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vill gå       anmäld 

Komihågruta

Föredrag med Susanne Jonsson:

Nyttodjur och nematoder
torsdagen 6 februari



vill gå       anmäld 

Komihågruta

Föredrag med Ingela Bendt:

Vad har vi trädgården till? Som 
odlingsplats för blommor och 
grönsaker, förstås. Men vi kan 
också ha den som skydd och 
vila. Människan behöver en 

onsdagen 
12 februari

Quiet gardens
tillflyktsort, en skyddad plats, en stilla trädgård. Den kan också vara en del 
av ett sorgearbete. 

Ingela Bendt är författare och frilansjournalist. Denna kväll kommer hon till 
oss och pratar om trädgården som tillflyktsort, och om vad som behövs i 
en läkande trädgård. Ingela har besökt trädgårdar i England som tillhör the 
Quiet Garden Movement, en internationell rörelse som startade i England 
och nu finns trädgårdar även i Sverige som tillhör rörelsen. Människor öpp-
nar sina trädgårdar för andra och bjuder in till meditativ närvaro, då spaden 
och räfsan får vänta. 
Trädgårdsterapi kan också rädda människor med utmattning. 

Under kvällen får vi också ta del av innehållet i några böcker som Ingela 
skrivit i ämnet. I boken Refugium - trädgård som tillflykt, beskrivs en in-
trovert koloniträdgård på Södermalm och dess tidigare ägare, Hans Drost. 
Trädgården är livet, säger han. Hur skulle han klarat sina återkommande 
depressioner utan sin trädgård? I Ingelas storsäljare Ett hem för själen: 
Ellen Keys Strand finns också tankar om trädgård. Ellen Key kallde sin 
trädgård för ”en oas av stillhet i bullrets öken”. 

Tid: onsdagen den 12 februari, kl 19.00 – 21.00
Plats: Stora salen, Kulturhuset i Huddinge centrum
Kostnad: 50:- för medlemmar, 150:- för icke-medlemmar 
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming
Sista anmälningsdag: 10 februari. Anmälan sker 
genom biljettbokning hos Simple signup, 
länk finns på hemsidan 
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vill gå       anmäld 

Komihågruta

- Tips som förvandlar din trädgård 
Har du en trädgård som inte riktigt passar för dina behov eller önskemål?
Saknar du harmonin du inte kan hitta själv? Välkommen till en inspire-
rande föreläsning av trädgårdsarkitekten Pia Hedenblad där du får lära dig 
grunderna i trädgårdsdesign. 

Du får tips, inspiration och råd att använda i den egna trädgården. Vi går 
igenom:  Trädgårdens förutsättningar, storlek, läge och jordmån. Önskemål 
och funktion, färg och form. Hur kommer man igång?

Vi går också igenom 2 exempelträdgårdar, och deras utmaningar, som  
deltagare har möjlighet att skicka in innan denna kväll.
Skicka in just ditt utmaning till oss senast 19 februari till:  
hedenbladstradgard@gmail.com. Vi behöver bilder, förklarande text om din 
utmaning och en tomtritning.

Tid: onsdagen 11 mars kl 19.00-21.00
Plats: Trädgårdstorp i Tullinge, Trädgårdstorpsvägen 52. Parkering finns och 
buss 723 & 722 går från Tullinge station. 
Kostnad: 0:- för medlemmar i Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap eller 
Tullinge villaägarförening, 100:- för icke medlemmar
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns 
vid aktivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 8 mars
Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad & Pernilla Helmersson
Fika: Vi bjuder på mackor och kaffe/té innan föredraget startar 

OBS! Ytterskor får inte användas i lokalen, ta 
gärna med tofflor eller innerskor om du inte 
gillar att gå i strumplästen

Grunderna i            
           trädgårdsdesign

onsdagen 11 mars

Föreläsning:

vill gå       anmäld 

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 samt avgift för familjemedlemmar för 2021 
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 18 februari.

Tid: tisdagen den 24 mars kl 18.00 – 18.45
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C 

Efter årsmötet kommer Pirjo Gustafsson och berättar allt om potatis. 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 17 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!

tisdagen 24 mars
Årsmöte 2020Kallelse till

vill gå       anmäld 

Komihågruta

Vill du ha potatissoppa 

innan mötet? Anmäl det 

i förväg och kom kl 17.30



Pirjo Gustafsson, LRF, berättar om potatisodling förr och nu. Odling av po-
tatis, sorter att välja på och olika sjukdomar som kan angripa potatis. Pirjo 
tar även med några olika namnsorter av potatis vi får titta närmare på. 

Tid: tisdagen 24 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 
aktivitetsinformationen på hemsidan. Meddela om du vill ha soppa innan 
mötet eller ej. 
Sista anmälningsdag: 17 mars
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling

Föredrag i samband med 
årsmötet:

Potatis - en älskad knöl

vill gå       anmäld 

Komihågruta

vill gå       anmäld 

Komihågruta
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Gödselhämtningsträff

I april-maj ordnar vi en gödselhämtningsträff 
igen. Håll utkik i facebookgruppen, nyhets-
brevet och på hemsidan så publiceras tid & 
plats där när det börjar närmar sig.



Gunilla är självlärd amatör som har specialis-
erat sig på trädgårdsirisar - moderna hybrider, 
så kallade “germanica-hybrider”. Hon har odlat 
iris i drygt 10 års tid och har på senare år börjat 
göra egna korsningar, som hon handpollinerar 
och driver upp från frö. Hon importerar alla irisar 
själv, eftersom urvalet på svenska plantskolor är 
väldigt begränsat. Gunilla berättar hur hon gör, 
och pratar om odling (jord, läge, gödning, deln-
ing, plantering, sjukdomar och problem mm). 

Föredrag:

Trädgårdsirisar med 
Gunilla Härefelt

Dags igen för Pelargontävling, var med och utmana andra medlemmar i 
Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap att få fram den ståtligaste Pelargo-
nen. Vi köper in sticklingar från Sune Trygg i Tungelsta, alla är i samma 
storlek och av samma sort, sen är det upp till varje deltagare att sköta sin 
stickling efter konstens alla regler och hemliga knep. Tävlingen är öppen för 
alla föreningens medlemmar, såväl nybörjare som den mer erfarna odlaren, 
alla är välkomna, max antal deltagare 25. 

Pelargontävling - curla fram   den finaste Pelargonen

vill gå       anmäld 

Komihågruta

Lite historik, odlingsvärda sorter, fröförökning mm. Även tips på inköpsstäl-
len och internetsidor.

Tid: torsdagen den 2 april, kl 19.00 – 21.00
Plats: Stora salen, Kulturhuset i Huddinge centrum
Kostnad: 50:- för medlemmar, 150:- för icke-med-
lemmar 
Ansvarig från föreningen: Terttu “Teppi” Kinnari
Sista anmälningsdag: 1 april. Anmälan sker 
genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns 
på hemsidan
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Pelargontävling - curla fram   den finaste Pelargonen

vill gå       anmäld 

Komihågruta

Vinnare utses på 1000 meter konst som brukar gå av stapeln i slutet på 
september, där utser både domare och publik sin favorit.
Sticklingarna hämtas på Lövtäktsvägen 29 i Huddinge den 29 mars mellan 
10.00-13.00 , 31 mars 18.00-20.00 eller efter överenskommelse.
Kostnad: 35 kr
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed
Sista anmälningsdag: 23 mars genom biljettbokning hos Simple  
signup, via länken på hemsidan 11

Gör drakägg         med Lena
Workshop

Vi skapar läckra “drakägg” att an-
vända som ljuslyktor eller skålar.
Materialet är spackelbruk. Kursl-
edare är Lena Stengård-Hamnell.
Vi använder ballonger av olika 
storlekar samt burkar som stöd. Vid 
första träffen skapar vi 2-3 ägg var 
och vid andra träffen målar vi äggen 
invändigt.
Tag med en liten bytta/burk/liter-
mått att blanda bruk i, yoghurt-
burkar/byttor eller liknande att 

stötta upp äggen i och liten spade/slev/murslev att blanda med. Varje ägg 
behöver ett eget stöd under torktiden. Glöm inte gummi-/plasthandskar och 
det du vill äta/fika. 

Tid: Tillfälle 1 (spackla) 22 april, 17.30-19.30, tillfälle 2 (måla)  
25 april 13.30-15.00
Plats: hos Therese Disenhed, Lövtäktsvägen 29, Huddinge
Kursledare: Lena Stengård-Hamnell
Kostnad: 200:-/pers
Fika: ta med det du vill fika 
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, 
på länk från hemsidan 
Sista anmälningsdag: 12 april
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling
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Resa till Estland och Lettland
Vi har i år planerat en spännande trädgårdsresa till Estland och Lettland. Vi 
reser med båt till Tallin och hem från Riga och transporteras med hyrd buss 
däremellan. Vi kommer att gå på trädgårdsmarknad både i Türi (Estland) 
och i den botaniska trädgården i Salaspils (Lettland). Vi kommer att bo på 
spa-hotell i Pärnu en natt och i Riga den andra. Vi kommer dessutom att 
besöka Rigas universitets rhododendronpark, den kända växtsamlaren och 
löknörden Janis Rukšans och ett par privatträdgårdar. 

Preliminärt schema  

Torsdag 14 maj 
kl 16.00 Samling på Tallink Siljas 
terminal i Värtaterminalen för ut-
delning av biljetter. 
17.00 Gemensam buffémiddag i  
restaurang Grande Buffet, ingår
17.30 Båten Victoria 1 avgår

Fredag 15 maj 
Frukostbuffé, ingår i priset
10.15 Båten anländer till Tallin
10.30 ca Bussen avgår från Tallin
12.00 Ankomst Türi, lunch på egen 
hand på marknaden
15.30 avgång från Türi
16.45 ankomst till Estonia resort 
spa-hotell i Pärnu
19.00 gemensam middag på hotel-
let, ingår

Lördag 16 maj 
Frukost, ingår i priset
8.00 bussen avgår från hotellet
8.30 Besök i privatträdgård 
12.00 Lettlands botaniska trädgård i 
Salaspils inkl växtmarknad, lunch på 
egen hand
15.15 avfärd
16.00 Rhododendronträdgården på 
University of Latvija i Riga
17.45 ankomst till Tallink hotel Riga
19.00 gemensam middag på hotel-
let, ingår

Söndag 17 maj 
8.30 bussen avgår från hotellet
10.30 Guna & Janis Rukšans 
trädgård, inkl enkel lunch
12.30 Agnes Rozites’ privatträdgård
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Anmälan: Den 10 januari kl 19.00 öppnas bokningen genom att en boknings-
länk publiceras på hemsidan. Vid bokningstillfället betalar du en boknings-
avgift på 500:-. Resterande summa skall betalas innan den 27 mars. Fram 
till detta datum är resan avbokningsbar. Efter detta datum kostar avbokn-
ing/namnändring 50% av resans pris fram till 7 dagar innan avgång då den 
kostar 100% av resans pris. Se till att du har en egen reseförsäkring i din 
hemförsäkring. Det finns exakt 40 platser. 
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling

Kostnad: 4450:-
Detta ingår i priset: Båtresa till Tallin och från Riga, del i bra 2-personers-
hytt. Bussresa i Estland & Lettland, 2 hotellnätter, 4 frukostar, 4 middagar 
exkl dryck, enkel lunch hos Janis Ruksans. Visningsavgifter i privatträdgård-
arna.
Enkelrumstillägg: 1900:-, 6 st enkelhytter/enkelrum finns bokade.  
Tillkommer: Alla luncher och fika som inte är specificerade, entréavgifter 
på marknaderna (2€/st) av praktiska skäl
Övrigt: Schemat och hotell kan komma att ändras. Du behöver ha ett 
giltigt svenskt pass för att kunna följa med på denna resa.

14-18 maj 2020
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13.30 farmers market i närheten
16.00 ankomst till färjeterminalen  
i Riga
17.30 Båten Isabelle avgår

17.30 Gemensam buffémiddag, ingår
Måndag 18 maj
Frukost, ingår
10.30 Ankomst till Stockholm



Vi besöker varandras trädgårdar balkongodlingar/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. 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!

På uppstartsmötet 19 maj kommer vi tillsammans att boka datum, tider och 
form för visning av allas trädgårdar. Därför är det viktigt att delta i detta 
första möte. 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 i föreningen 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 om endast internt i ”Trädgård-
sträffsgruppen”. 

Det vore roligt om du som anmäler dig till att delta i Trädgårdsträffarna 
även väljer att öppna din trädgård på ”Tusen trädgårdar” söndagen den 
28 juni. På så sätt missar du inget och kan besöka massor av trädgårdar 
under säsongen ändå. På www.tradgardsriket.se kan du läsa mer om Tusen 
Trädgårdar.

Tid: Uppstartsmöte tisdagen den 19 maj kl 18.30 
Plats: Vintervägen 13a, Tullinge
Anmälan: sker genom mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org, 
märk anmälan med Trädgårdsträffar 2020  
Sista anmälningsdag: 17 maj
Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad 
0723-739340 & Maria Korell 0704-218717

Trädgårdsträffar 2020

vill gå       anmäld 

Komihågruta

14



vill gå       anmäld 

Komihågruta

15

Vi bjuder in till föredrag och workshop med Rölundas marknadschef Niklas 
Vestin. Rölunda vet hur man gör olika jordblandningar, de levererar ca åtta 
miljoner säckar av olika jordsorter per år i Sverige och Norge. 

Till föredraget är alla välkomna, men workshopen är begränsad till 20 per-
soner, först till kvarn gäller. Deltagare i workshopen ska ha med sig 2-3 liter 
av den jord de vill förbättra. Niklas kommer att ha med sig olika jordför-
bättringsmedel och ska hjälpa oss att göra bättre jord av våra prover för 
det ändamål vi behöver. Mer information kommer att skickas till dem som 
anmäler sig till workshopen. På hemsidan finns länkar till filmer du kan kika 
på innan föredraget.

Tid: måndagen den 4 maj föredrag kl. 18.30-19.15, workshop 19.30-21.00.
Plats: Hörningsnässkolans matsal, Hörningsnäsvägen 7, Huddinge – ingång
från Tunholms väg.
Kostnad: 50:- för medlemmar, 150:- för icke-medlemmar 
Fika: Du tar själv med det fika du vill ha mellan föredraget och workshopen
Ansvarig från föreningen: Lilian Bjelton
Sista anmälningsdag: 29 april. Anmälan sker genom 
biljettbokning hos Simple signup, länk finns på hemsidan

Föredrag och workshop:
Lär känna din jord

måndagen 4 maj
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1000 trädgårdar 28 juni
Vill du visa din trädgård på evenemanget Tusen trädgårdar i sommar så 
registrerar du den på www.tradgardsriket.se. Det brukar komma 50-120 be-
sökare under dagen till våra medlemsträdgårdar. Vi kommer att trycka upp 
en karta ett par veckor innan evenemanget där alla öppna trädgårdar denna 
dag i vårt närområde finns med. Den delas sedan ut av respektive trädgård 
och av handelsträdgårdar i området. Mer information om 1000 trädgårdar 
och vårt deltagande kommer att publiceras på hemsidan under våren.
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Japanträdgården är en japansk-
inspirerad trädgård på Giller-
backen mitt i ett hyreshusområde i 
Rågsved. En oväntad oas som över-

lördagen 23 maj

Japanträdgården i                     Rågsved
Besök i

raskar. Trädgården skapades på 1990-talet av en trädgårdskunnig bovärd 
hos Svenska Bostäder, men sedan han slutat på Svenska Bostäder sköttes 
inte trädgården och den började förfalla. En grupp hyresgäster runt gården 
åtog sig då, på förfrågan av Svenska Bostäder, att sköta trädgården ideellt. 
Trädgården är drygt 300 m2 stor. Tallen i mitten av trädgården gav inspi-
rationen. Det är grusgångar, det är stenar på gångar och i planteringar, 
det är mossa och lavar på torvblocken och skugga under två stora kastan-
jer. Bambun skyler. Från slutet av maj och under första hälften av juni är 
färgprakten överväldigande av alla blommande rhododendron och azaleor i 
trädgården. 
Rågsveds naturreservat ligger alldeles i närheten, kanske blir det en prom-
enad och fika där efter trädgårdsbesöket.

Tid: lördagen den 23 maj kl 15
Plats: Vi träffas utanför Rågsveds tunnelbana. För er som kommer med bil 
finns det en infartsparkering alldeles i närheten av tunnelbanan
Kostnad: Gratis
Ansvarig från föreningen: Pia Påhlsson

vill gå       anmäld 
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Vår traditionella växtloppis äger rum lördagen den 6 juni på Café Nytorp vid 
Källbrinks IP i Huddinge. Detta brukar locka massor av Huddingebor som 
kommer och fyndar bland  det som  föreningens medlemmar säljer, t ex 
perenner, sommarblommor, grönsaksplantor, krukväxter, trädgårdsböcker 
och andra trädgårdsrelaterade produkter.
Tid: torsdag den 6 juni, kl 13.00 – 15.00, försäljningen startar 13.00 vid 
given signal 
Plats: Café Nytorp, Gamla Stockholmsvägen 89 (Nära Källbrinks IP).  
Kostnad: Kostnad 60 kr/person och  säljare- endast medlemmar får sälja, 
du tar själv med bord och påsar till dina plantor.                                                                                
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed  
Sista anmälningsdag för säljare: 30 maj. Anmälan sker genom biljett-
bokning hos Simple signup

Sörmländska pärlor
För dig som vill göra en egen liten trädgårdsresa på bekvämt avstånd 
hemifrån har vi satt ihop en tipssida som du hittar på hemsidan. Här 
hittar du länkar till visningsträdgårdar och fina plantskolor.

Växtloppis på café 
Nytorp

lördagen 6 juni

Under våren kommer vi att få 
komma på en rabattdag på 
Zetas igen. Tid & datum är i 
skrivande stund ej bestämt, 

17

lördagen 23 maj

Japanträdgården i                     Rågsved
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så håll utkik på hemsida, nyhets-
brev och i facebookgruppen, där 
det kommer att anslås.



I Vårsta strax söder om Tumba 
ligger en okänd park från 1915, 
Vårstavi, anlagd i arts- & craftsstil  
som var det absolut mest mod-
erna vid den här tiden. Allt det vi 
tycker är självklart i en trädgård 
idag – uteplatser i solen, skyddade 
uterum med tak, många dörrar mel-

tisdagen 9 juni
Vårstavis parkVisning av

lan ute och inne – var nytt och revolutionerande då. Idag är Vårstavis park 
något igenvuxen men strukturen med gångar, terrasser, utsikter och olika 
trädgårdsrum är fortfarande tydlig. 

Vandringen leds av Barbro Gramén som tidigare inventerat Vårstavi för 
Perennuppropet på Alnarp och sedan skrivit en uppsats om den inom ämnet 
Konstvetenskap. Vi får se de mest intressanta partierna av den stora parken 
och höra om Poul Bjerre och hans hustru Gunhild som tillsammans skapade 
miljön 1914-15. Poul Bjerre var den som introducerade psykoanalysen i 
Sverige och många intressanta kulturpersonligheter kom att vistas på  
Vårstavi under årens lopp. 

Passa på att besöka en kulturhistoriskt intressant och okänd trädgårdsmiljö! 
Vårstavis framtid är för närvarande oviss då husen och trädgården närmast 
runt dem hotas av försäljning. 

Parken har anlagda gångar med trappor och nivåskillnader. Ibland ojämnt 
underlag.

Tid: tisdagen den 9 juni Kl 18.30 – 20.30
Plats: Nynäsvägen 4, Grödinge, se hemsidan för parkeringsinfo. 
Kostnad: Denna aktivitet är gratis, men anmälning sker som vanligt då 
vi har ett maxantal på 30 personer. Det har startats en insamling av Paul 
Bjerre sällskapet för Vårstavis bevarande och föreningen kommer att göra 
en mindre donation till kontot för Vårstavis bevarande, som du gärna får 
lämna bidrag till: Plusgiro 95 32 59-9. SWISH 123 678 0431. 
Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad
Sista anmälningsdag: 26 maj anmälan sker 
genom biljettbokning hos Simple signup, länk 
finns på hemsidan.
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Vårstavis park

Under denna kväll får vi besöka Sinnenas Trädgård och höra hur vistelsen 
i trädgården väcker minnen, känslor och tankar till liv och skapar rum för 
social samvaro och fysisk aktivitet. Denna fridfulla oas är skapad av Yvonne 
Westerberg som är arbetsterapeut och Ulf Nordfjell som är välkänd landska-
psarkitekt i Sverige och internationellt.

Christer Fällman, trädgårdsmästare och handledare i Sinnenas Trädgård på 
Sabbatsberg visar oss trädgården och berättar om hur trädgården kom till 
och vad utemiljön betyder för äldre personer med funktionshinder som bor 
på särskilt boende.

Tid: torsdagen den 20 augusti Kl 18.30 – 20.30
Plats: Vi samlas på Eastmansvägen 18 på Sabbatsbergsområdet i Vasasta-
den. Närmsta pendeltågs-/tunnelbanestation är Odenplan.
Kostnad: 100:- som betalas kontant på plats till Pia vid avprickning
Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad
Sista anmälningsdag: 12 augusti, anmälan sker genom biljettbokning hos 
Simple signup, länk på hemsidan. Minst 20 deltagare och max 30!

Under alm och kastanj 
i Sinnenas Trädgård

Sommarmöte 2020 på Gotland

I sommar äger Riksförbundet Svensk Trädgårds 
sommarmöte rum på Gotland, 22-23 augusti. Save 
the date! Detaljerad info om hur du anmäler dig och 
om programmet kommer i första och andra numret 
av Hemträdgården 2020. Räkna med att det blir 
många trädgårdar att besöka!
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