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Kassör: Sophia Lidén, 0708-729005, sophia@liden-privat.net
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Kontakta programgruppen via anmälningsadressen 
anmalan@hu-bo-tradgard.org. 
Jenny Wik Norling, sammankallande, wik_norling@telia.com
Maria Korell, maria.korell@icloud.com
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Pernilla Helmersson, pernilla.helmersson@hotmail.com
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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 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. Alla medlemmar som lämnat sin epostadress-
får regelbundet ett elektroniskt nyhetsbrev. Saknar du det så maila anmalan@
hu-bo-tradgard.org. Vi har även en sluten facebookgrupp, dit du som medlem är 
välkommen, på adressen https://www.facebook.com/groups/HuBotradgard 
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.

Styrelsen 2020

Programgruppen 2020



Befinner du dig också i en bubbla och känner att tiden har stannat? Du är 
inte ensam! Naturen verkar dock inte bry sig ett dugg om detta, som tur är. 
Vi har sett en vår komma och följas av en fin sommar. Sedan har vi plockat 
frukt och bär, skördat grönsaker, lyft in plantor som inte tål frost, räfsat lite 
löv och pyntat inför advent och jul. Men likafullt känns det som tiden står 
stilla. 
 
Jag brukar skriva att jag föredrar julpynt som passar i komposten när 
tjugondag Knut har passerat, men jag har svårt att slänga de som fort-
farande lever. Därför hade jag i somras en hel liten pallkrage med alla 
amaryllislökar jag envisas med att hålla liv i. Eller det är nog snarare så att 
de vägrar att dö, jag ska inte ta på mig hela äran för att de lever år efter 
år. I mitten av september grävde jag upp dem och la dem för att torka och 
vila. Så ska de ligga i lagom kyla i 13 veckor, men vem har tid med det? 
Och förresten får det inte plats 13 veckor på den korta tid man har på sig 
fram till jul. Så redan i slutet av november planterade jag dem i ny jord och 
ställde dem med mörka hattar på, på elementet i tvättstugan. Nu kikar jag 
på dem varje dag för att se om jag lyckats skrämma fram någon knopp och 
inte bara blad. Hittills har fyra av dem börjat kikat upp – HURRA! Värre är 
det med julstjärnor. Jag vet att de fryser ihjäl vid typ 12 plusgrader, att de 
inte vill ha varken för mycket eller för lite av någonting, ingen julgran, inge 
äpplen … Jag har inte riktigt tålamod med sånt pjosk så de hamnar rätt ofta 
i komposten redan före jul. Om de inte mot förmodan och alla odds överlev-
er till Påsk. Då sitter jag där med en påskstjärna och undrar vad jag gjorde 
rätt. 
 
Ett av tipsen för vad man ska göra i trädgården i december är att betrakta 
den inifrån och njuta av vad du ser. Vi har lämnat de mest maskätna äp-
plena i trädet och gläds av att se de kolsvarta koltrastarna kalasa på julröda 
Ingrid-Marie. De räcker till oss båda. 

Ordförande har ordet



 
Ordet för året lär ha varit ”inställt” och inte bara hos oss i Trädgårdssällska-
pet. Det är så tråkigt att inte ha något roligt att se fram emot så vi har satt 
ihop ett program för våren, kanske inte lika späckat som vanligt och anpas-
sat efter läget. Vi hoppas kunna genomföra alla aktiviteterna som planerat, 
men självklart kommer vi inte att bryta mot några av Regeringens och 
Folkhälsomyndighetens restriktioner. Så var beredda på lite snabba ändrin-
gar och spana efter tips och idéer som går att göra på avstånd eller digitalt. 
Håll i och håll ut, odla och njut så ses vi i en trädgård när allt det här är 
över! 
Helena Hemming 
Ordförande

Välkommen att vara med på några digitala fikaprat 
runt frösådd plus en facebookgrupp där vi pratar om 
vad vi sår och har en möjlighet att byta fröer.

Vi använder någon digital mötesplattform, t ex 
Zoom eller liknande, och Facebook. Du är med på så 
många eller så få fröfikor du vill, men måste gå med 
i facebookgruppen på för att vara med på denna 
aktivitet. Länkar till nästa fröfika läggs upp i gruppen 
några dagar i förväg.

Tider för fröfika:
13/1 19.00-20.00
2/2 19.00-20.00
25/2 19.00-20.00

Digital frösåddsgrupp

OBS! Bara på nätet
Anmälan: https://www.facebook.com/groups/frosadd
Kostnad: ingen
Ansvariga: Maria & Jenny 



Lär dig allt om vegetativ 
förökning med hjälp av 
sticklingar, onsdagen den 10 
februari. 

Eva Rönnblom kommer till 
oss och håller ett föredrag 
om att föröka växter med 
hjälp av sticklingar.  Eva är 
en bra föredragshållare och 
kunnig trädgårdsprofil och 
författare. Hon har varit hos 
oss flera gånger förut, och 
det är alltid mycket upp-
skattat.

Föredrag med Eva Rönnblom:

Vegetativ förökning
onsdagen 10 februari

Eva tar med sig en av sina böcker som hon lottar ut bland deltagarna.

Detta föredrag äger rum i Stora salen, Kulturhuset, Huddinge C. Salen tar 
normalt 150 deltagare, och vi tar in max 40 personer på detta föredrag. På 
så sätt kan vi hålla avstånd till varandra i lokalen. Vi kommer att spärra sit-
tplatser så att vi sitter jämnt utspridda i lokalen.
Vi tar alla tillsammans ansvar för att trängsel inte uppstår på väg in eller ut. 
Det finns gott om toaletter precis utanför lokalen för handtvätt. Vi skippar 
fika för att undvika trängsel.
OBS! Detta gäller under förutsättningar att då gällande corona-
restriktioner tillåter detta!

Om du känner dig hängig eller får förkylningssymptom så stannar du hem-
ma. Maila och meddela att du inte kommer på anmalan@hu-bo-tradgard.
org, så tidigt som möjligt. Samma sak gäller om någon närstående eller 
någon i ditt hushåll är sjuk med influensaliknande symtom.
Tid: onsdagen 10 februari, kl 19.00-20.30
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 0:- för medlemmar med familjemedlem/respektive/vän,
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, på länk:
Sista anmälningsdag: 3 februari
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling, 
anmalan@hu-bo-tradgard.org



 
Eftersom vi är rädda om er och om varandra så har vi beslutat att även 
årsmötet 2021 kommer att genomföra digitalt. 
 
För att kunna upprätta en deltagarförteckning och röstlängd så behöver du 
anmäla ditt deltagande via simple-sign up på hemsidan. Du kommer att 
få en länk för att delta i själva mötet några dagar innan det äger rum. Det 
kommer också att vara möjligt att testa förfarandet några dagar innan om 
man känner sig osäker på hur det fungerar. 
 
Vartefter årsmöteshandlingarna blir färdiga så kommer de att publiceras på 
hemsidan under rubriken Årsmötesdokument. 
 
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 2022 
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. 
 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 februari, dvs 5 veckor 
före årsmötet. Skicka eventuella motioner till ordförande Helena Hemming, 
gärna via e-post helena.hemming@telia.com, eller till någon annan i 
styrelsen. 

tisdagen 9 mars
Årsmöte 2021

Kallelse till



tisdagen 9 mars

Tid: Tisdagen den 9 mars 2021 kl 19.00. 
Plats: Digitalt - Klicka på länken du har får efter att du anmält dig till 
mötet och följ instruktionerna. Gör detta i god tid så att alla är uppkopp-
lade och klara i god tid innan mötet börjar kl 19.00. 
 
Väl mött! 
/Styrelsen

KRUK-LOTTERIET! 
Vi tycker att ett årsmöte utan dragning i Kruklotteriet vore lite tråkigt så 
det kommer att finnas flera möjligheter att köpa lotter innan dess. Passa 
på att köpa lotter via simple-sign up när du anmäler dig årsmötet eller 
till någon annan aktivitet. Lotter går också att köpa genom att Swisha till 
ordförande Helena Hemming på telefonnummer 0730 755765. Ange att det 
gäller Kruklotteriet på meddelanderaden. Ditt namn och telefonnummer 
kommer automatiskt med i meddelandet och antalet lotter framgår av den 
summa du skickar; 10 kronor per lott.

Swisha 10:-/lott på 

0730 755 765, skriv 

“Kruklotteriet” som referens.



Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssäll-
skap, såväl nybörjare som den mer erfarna odlaren. 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 någon gång under september, kanske på höstens växtloppis eller på 
någon annan aktivitet, med hänsyn till de eventuella restriktioner som är 
aktuella då.  

Sticklingarna hämtas på Lövtäktsvägen 29 i Huddinge den 28 mars 
mellan klockan 10.00-13.00 eller 29 mars mellan 16.00-19.00, eller 
annan överenskommen tid

Kostnad: 35 kr
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed
Sista anmälningsdag: 21 mars, bokning sker på hemsidan via Simple 
signup

Pelargon-
tävling 2021



9

Ulf är en växtsamlare som har en 
frodig och vacker trädgård i Mörrum i 
Blekinge.  
Han älskar träd och woodland och är 
duktig på vackra växtkombinationer. 
Han är även känd för sina ovanliga 
sippor. Vi är några i styrelsen och 
programgruppen som har hört honom 
föreläsa tidigare. Vi fick mersmak, så 
nu har vi bjudit in honom till 
föreningen.
Ulf kommer först att visa bilder och 

Föreläsning och växtförsälj-
ning med Ulf Sill

söndagen 11 april

hålla ett föredrag inomhus.  
Efter det är det växtförsäljning utomhus.  
Om det behövs så ordnar vi ett säkert turordningssystem för att handla. 
Inomhus ansvarar vi alla för att hålla avstånd. Vi kommer att ställa ut stolar 
på så stort avstånd som möjligt från varandra. Gå inte omkring i onödan i 
lokalen. Håll avstånd i toalettkön.
 
Tid: Söndag 11 april, 13.30-16.00
Plats: Tullinge trädgårdstorp, Trädgårdstorpsvägen 52, Tullinge 
Antal deltagare: max 40. Endast för medlemmar med familj och vänner.
Fika: De som vill får ta med eget fika. Det fikas endast utomhus denna dag.
OBS: Ytterskor är ej tillåtna inne i föreläsningssalen. Ta gärna med inneskor 
eller raggsockar om du är frusen.

Om du känner dig hängig eller får förkylningssymptom så stannar du hem-
ma. Maila och meddela att du inte kommer på anmalan@hu-bo-tradgard.
org, så tidigt som möjligt. Samma sak gäller om någon närstående eller 
någon i ditt hushåll är sjuk med förkylningsliknande symtom. 
Sista anmälningsdag: 1 april
Anmälan: Via länk till Simpe Signup på hemsidan 
Ansvarig: Maria Korell



I Coronans tid är vi glada att kunna erbjuda en aktivitet som fungerar med 
Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer. För att efterle-
va deras rekommendationer har vi dock satt upp regler kring denna aktiv-
itet, som du förbinder dig att följa om du bokar en tid.

Du bokar tid när du gör din anmälan, så att vi minimerar risken för att vi 
hugger varandra i fötterna med spadarna eller krockar och välter med sko-
ttkärran. För att kunna hålla avstånd mellan våra gödselhämtare pga Covid 
-19/Corona är det viktigt att du håller din bokade tid. MAX 2 PERSONER PER 
FAMILJ/VÄNKRETS FÅR KOMMA PÅ EN BOKAD TID. Detta för att undvika att 
vi kommer för nära varandra.

Enbart 2 personer som är engagerade i själva hämtningen är välkomna den-
na gång, inga som springer omkring eller bara står och sällskapar. Självklart 
får ingen som har sjukdomssymptom av något slag komma, blir du krasslig 
så avbokar du din tid på anmalan@hu-bo-tradgard.org.

Du som är medlem men 70+ eller tillhör en annan riskgrupp kan skicka 
någon annan att hämta gödsel åt dig, även om denne ej är medlem.

Om riktlinjerna från Folkhälsomyndigheterna och Regeringen ändras så kan 
denna aktivitet komma att bli inställd. Vi meddelar då alla anmälda.

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. Mobil 
behövs för att betala parkeringen.

Kostnad: 20:- som går till fikakassan för stalltjejerna på Sundby gård som 
tack för att vi får hämta gödseln som de slitit med att mocka ut.
Anmälan: Boka tid på simple signup via hemsidan 
Sista anmälningsdag: Vi håller anmälan öppen till 18/4. Finns det platser 
kvar så anmäl dig och kom.
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming

OBS! Enbart för medlemmar!

Gödselhämtning
söndagen 18 april



Har du för många pelargonsticklingar, palettbladssticklingar, spännande 
krukväxtsticklingar, en miljard bebisplantor av jätteverbena eller en massa 
frö att direktså i trädgården?
Då är detta evenemanget för dig.

Vi byter (och säljer) sticklingar, småplantor och fröer med varandra i IKEAS 
p-garage på nedre plan, närmast utfarten mot Heron city, långt från his-
sarna.
Alla håller corona-avstånd, man sätter upp det man har med att sälja/byta i 
baklucka eller på cykelns pakethållare eller direkt på marken. Gärna för-
bokningar i facebookgruppen och avhämtningar av färdiga påsar på plats. 
Inget fika, inget mingel, ingen trängsel. Mer detaljer kommer närmare inpå 
evenemanget.

Tid: tisdagen 20 april, 19.30-20.00
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling, 
anmalan@hu-bo-tradgard.org för frågor

Frö- och sticklingsbyte
tisdagen 20 april

Drakäggskursen som blev inställd 2020 kommer 
att bli av i april-maj 2021 om coronaläget tillåter, för de 
som redan är inbokade. Vi delar då upp gruppen i två för 
att lättare hålla avstånd. Vi mailar och kollar om alla vill 
ha kvar sina platser i vår när datum är bestämda, och 
lägger ut eventuella överblivna platser på hemsidan och i 
facebookgruppen.



Vårlökar och vårens tidiga 
perenner - en inspirationsgrupp för dig 
med längtan
 
Aldrig har vi som nu under pandemin längtat så efter de tidiga vårtecknen, 
redan innan den första snön omfamnat oss. De tidiga vårtecknen i form av 
vårlökar och tidiga perenner har alltid varit viktiga men nu har vi en längtan 
större än någonsin. 
Därför bjuder vi under våren in till ett frossande i vad som finns där ute och 
kanske inspiration till något nytt till nästa vår? Vi får inspiration genom att 
göra trädgårdssafari i varandras trädgårdar. Lägg gärna ut bilder och filmer 
från besöken i vår facebookgrupp så de som inte har möjlighet att delta i 
besöken ändå får vara med och njuta av all den fina vårfägringen.
Kanske har du en ovanlig eller tidig perenn? Hur välkomnar du våren i just 
din trädgård? I denna grupp finns inget krav på att öppna upp sin trädgård 
för att få besöka andra. Beroende på pandemiläget så anpassar vi formerna.
 
Tid: Vid årets första vårtecken. De som vill öppna sina trädgårdar läg-
ger själva ut en inbjudan i vår gemensamma facebookgrupp, helst minst 1 
vecka innan. Vi kan hjälpa till att också lägga ut en inbjudan på hemsidan. 
Maila då text och bild till webmaster@hu-bo-tradgard.org i god tid innan 
träffen.
Du som vill besöka en Vårträdgård får hålla ögonen öppna och hålla utkik 
efter inbjudningar i Facebookgruppen.
Väl mött i vårens klorofyll!
Ansvarig från föreningen: Pernilla Helmersson 
Har du frågor kontakta mig via e-post: pernilla.helmersson@hotmail.
com eller Messenger.
 



Alla medlemmar i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap får denna dag 
20% rabatt på växter mot uppvisande av aktuellt medlemskort. Gäller 
enbart på plats, inte i e-handeln, och gäller inte tillbehör eller i restau-
rangen. Ingen anmälan krävs. 
Tid: tisdagen den 4 maj kl 10.00 – 18.00 
Plats: Zetas Finsmakarens Trädgård, Blombacken 2 (G:a Södertäljevä-
gen 194) 
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming

Medlemsrabatt hos Zetas

Letar du efter fakturan med årsavgiften för 2021 samt medlemskortet? De 
kom med tidningen Hemträdgården nr 6 2020 istället för med program-
bladet. Sista betalningsdag 31 januari 2021. Kontakta medlemsservice på 
Riksförbundet svensk trädgård om du inte hittar dem: 
medlemsservice@tradgard.org



Vi skapar i betong utomhus. Gjuta eller skulptera, du bestämmer själv.
Workshopen passar både för dig som är nybörjare och för dig som är van 
betongskapare. Antingen tar du med dig allt du behöver eller så hjälper jag 
dig att skaffa material. Vi kan bolla ideér om du hör av dig i god tid på mail 
eller telefon.

Oömma kläder och skor rekommenderas. Gummihandskar är ett måste, då 
betongen bränner på huden. Ev andningsmask om du har känsliga luftrör.
Kaffe och te kommer att finnas men tag med det du vill äta under dagen.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla avstånd under workshopen. Om du 
känner dig hängig eller får förkylningssymptom så stannar du hemma. Maila 
och meddela att du inte kommer till kursledaren eller på anmalan@hu-bo-
tradgard.org, så tidigt som möjligt. Samma sak gäller om någon närstående 
eller någon i ditt hushåll är sjuk med förkylningsliknande symtom.

Tid: lördagen 8 maj kl 10.00 - 14.00
Plats: Grenvägen 2 i Segeltorp, i Pernilla och Svens trädgård.
Pris: 50kr + ev överenskomna inköp
Antal deltagare: max 8. Endast för medlemmar.
Anmälan: Simple signup. Länk finns på hemsidan.
Kursledare: Maria Korell, tel 0704-218717
maria.korell@icloud.com

Betongworkshop
lördagen 8 maj



Föredrag och workshop:

Lär känna din jord
måndagen 10 maj

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 max 40 personer välkomna pga coronarestrik-
tioner, och workshopen är begränsad till 20 personer, 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 jordförbättringsmedel 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. 

De som anmälde sig 2020 har en plats även detta år, om de inte 
frånsäger sig den och behöver inte anmäla sig igen. 
 
Vi ansvarar alla själva för att hålla avstånd. Vi kommer att ställa ut stolar 
på så stort avstånd som möjligt från varandra. Gå inte omkring i onödan i 
lokalen. Håll avstånd i toalettkön.

Tid: måndagen den 10 maj, föredrag kl. 18.30-19.15, workshop 19.30-
21.00.
Plats: Tullinge trädgårdstorp, Trädgårdstorpsvägen 52, Tullinge 
Kostnad: 50:- för medlemmar för föredraget, workshopen är gratis.
Fika: De som vill får ta med eget fika. Det fikas endast utomhus denna dag.
OBS: Ytterskor är ej tillåtna inne i föreläsningssalen. Ta gärna med inner-
skor eller raggsockar om du är frusen.
Ansvarig från föreningen: Lilian Bjelton
Sista anmälningsdag: 3 maj. Anmälan sker genom 
biljettbokning hos Simple signup, på hemsidan.

Om du känner dig hängig eller får förkylningssymptom så stannar du hem-
ma. Maila och meddela att du inte kommer på anmalan@hu-bo-tradgard.
org, så tidigt som möjligt. Samma sak gäller om någon närstående eller 
någon i ditt hushåll är sjuk med förkylningsliknande symtom. 



Den 18 maj får vi komma på guidad visning av trädgården och delar av 
parken på Waldemarsudde. Den fina trädgården brukar kallas Djurgårdens 
pärla och vår guide denna dag är Marina Rydberg, chefsträdgårdsmästare 
på Waldemarsudde. Hon möter upp oss utanför Museientrén (butiken) vid 
gräset nedanför trapporna. 
Vår guidning börjar med information om fruktträden och vårblommorna. 
Sedan går vi vidare mot södersidan där Marina berättar om Prins Eugen, 
skulpturerna, byggnaderna och Djurgårdens historia. Marina pratar om och 
visar de för säsongen aktuella blommorna och växterna. Vi får se ”Blom-
stergården vid Näckrosen” och avslutar i trädgårdsmästeriet och växthusen. 
Visningen tar 1,5 timme ungefär. Efter det så njuter vi av egen medhavd 
picknick i det gröna, på lagom avstånd från varandra.

Vill du läsa mer om trädgården och parken så kika här: https://www.walde-
marsudde.se/om-waldemarsudde/park-och-tradgard/

Guidad visning på 
Waldemarsudde



Tid: Tisdagen 18 maj, kl 17.30 – 19.30
Plats: Vi möts senast 17.20 utanför Museientrén (samma som butiken) 
Prins Eugens väg 6, Djurgården.
Mat: Medtag egen picknick och något att sitta på
Kostnad: 100 kr, betalas vid anmälan 
Sista anmälningsdag: 13 maj. Anmälan sker genom biljettbokning hos 
Simple signup 
Det finns 20 platser. Minst en person i sällskapet måste vara medlem. Om 
du får förhinder eller blir sjuk så hör av dig så ser vi om någon vill köpa din 
plats. 
 
Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla avstånd under guidningen. Om 
du känner dig hängig eller får förkylningssymptom så stannar du hemma. 
Maila och meddela att du inte kommer på anmalan@hu-bo-tradgard.org, så 
tidigt som möjligt. Samma sak gäller om någon närstående eller någon i ditt 
hushåll är sjuk med förkylningsliknande symtom. 
Kontakta anmalan@hu-bo-tradgard.org om du har frågor.

Övrig info: Om du kommer med bil så finns det ett större antal parkering-
splatser för besökare precis utanför staketet in till parken (ca 200 meter 
från museientrén). Åker du kommunalt så tar spårvagn 7 alt buss 67 dig 
hit.

Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad

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.



Sommarens trädgårdsträffar
 
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 en 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!
Du bestämmer själv om du vill öppna trädgården även för övriga medlem-
mar 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 träf-
far som möjligt blir öppna för alla medlemmar. Om du vill kan du ha föran-
mälan så att du 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 hemsi-
dan 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 ”Trädgårdsträff-gruppen”.

Ni som vill öppna era trädgårdar anmäler er till anmalan@hu-bo-
tradgard.org, märk anmälan med Trädgårdsträffar 2021. Alla ni 
som anmält att ni vill delta och öppna era trädgårdar blir inbjudna till ett 
uppstartsmöte och trädgårdsvisning som preliminärt planeras till 
torsdagen den 20/5 kl 18:30 hos Pia Hedenblad i Tullinge. Då kom-
mer vi tillsammans att boka datum, tider, form för visning av allas 
trädgårdar. Därför är det viktigt att delta i detta första möte.
Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad
Om du har några frågor så kan du ringa eller smsa till Pia Hedenblad 0723-
739340. Välkomna med er anmälan!



Vi planerar för en växtloppis den 6 juni på Café Nytorp, men kommer att ta 
ett beslut den 7 april om det är möjligt att ordna någon växtloppis under då 
rådande restriktioner. 

När: Söndagen den 6 juni 
Tid: 13.00 – 15.00, försäljning startar 13:00 vid given signal 
Plats: Café Nytorp, Gamla Stockholmsvägen 89, men beslut tas den 7 april 
om det är möjligt att genomföra, vilket kan innebära byte av plats, eller lop-
pis under andra former
Kostnad: Ingen entré för köpare. Kostnad 60 kr/person för säljare- endast 
medlemmar får sälja, du tar själv med bord och påsar till dina plantor.                                                                                  
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed  
Anmälan öppnar den 8 april när vi beslutat om formen för loppisen

Växtloppis på café 
Nytorp söndagen 6 juni



Trädgårdsbelysning 
– inspirationsgrupp med fokus på 
belysning i trädgården
Detta är gruppen för dig som både är nyfiken på trädgårdsbelysning och vill 
veta mer och få inspiration genom att besöka andras trädgårdar såväl som 
för dig som redan har smyckat din trädgård med belysning och vill vara med 
och öppna din trädgård för belysningsintresserade i Trädgårdssällskapet. I 
denna grupp så finns det inga krav på att man måste visa sin egen trädgård 
för att få besöka andras trädgårdar.

Tid: augusti – november 2021
Anmälan: De som vill öppna sina trädgårdar lägger själva ut en inbjudan i 
vår gemensamma facebookgrupp, helst minst 1 vecka innan. Vi kan hjälpa 
till att också lägga ut en inbjudan på hemsidan. Maila då text och bild till 
webmaster@hu-bo-tradgard.org i god tid innan träffen.

Du som vill besöka en trädgård får hålla ögonen öppna och hålla utkik efter 
inbjudningar i Facebookgruppen.

Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad
Om du har några frågor så kan du ringa eller smsa till Pia Hedenblad 0723-
739340.


