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Programgruppen 2016
Nästan alla aktiviteter som Huddinge Botkyrka 
trädgårdssällskap ordnar har sitt ursprung i programgrup-
pen. I programgruppen sitter man inte på någon tidsperiod 
utan du är med så länge du tycker det är roligt och givande. 
Kontakta programgruppen via anmälningsadressen anma-
lan@hu-bo-tradgard.org. 
Jenny Wik Norling, sammankallande, wik_norling@telia.com
Maria Korell, maria.korell@icloud.com
Tuula Ranebäck, tuula@raneback.se
Anna Berg, anna1976berg@gmail.com
Terttu Kinnnari, tradgardsfreak@gmail.com
Lena Hamnell, l_hamnell@icloud.com
Pia Hedenblad, pia.hedenblad@gmail.com
Therse Disenhed, theresedisenhed@gmail.com 
Pia Påhsson, pia.pahlsson@byggunderhall.se 
Pernilla Helmersson, 
pernilla.helmersson@hotmail.com 
 

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

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

Vårt bankgironum-
mer: 5756-6390

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

Som medlem i Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap är 
du även medlem i Riksförbundet Svensk trädgård. Mer information om dina medlems-
förmåner finns på vår hemsida www.hu-bo-tradgard.org samt på riksförbundets 
hemsida www.tradgard.org. Det finns ett elektroniskt nyhetsbrev som du kan 
anmäla dig till på vår hemsida. Vi har även en sluten facebookgrupp, dit du som 
medlem är välkommen. Sök på “Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap” på Facebook 
så hittar du oss. Har du frågor om våra aktiviteter så maila oss på:
anmalan@hu-bo-tradgard.org. Har du några frågor om medlemskapet så kontakta 
oss på epostadressen info@hu-bo-tradgard.org.

Webmaster för hemsidan: Gunnar Ranebäck,  
070-776 07 22, gunnar@raneback.se 



Nu har jag sått de tidiga grönsakerna i trädgård-
slandet och är riktigt smutsig om fingrarna. Det 
är svårt att hålla händerna snygga så här års och 
jag är inte ensam om att ha problem med det, 
om det nu är ett problem? Tidigare i vår kom en 
fråga från en medlem i Facebook-gruppen om hur 
man blir ren och fin om händerna och vips kom 
en hel radda goda husmorstips. Själv brukar jag 
löddra ordentligt med galltvålen och sedan går 

Ordförande har ordet

det åt massor med handkräm, ju fetare desto bättre. Min svärmor jobbade 
på apoteket. När hon varit på landet över helgen åkte hon tillbaka till stan 
redan efter lunch på söndagen, även strålande vackra vårdagar, bara för att 
hinna fixa till sina smutsiga händer och se fräsch ut när hon hjälpte kunder-
na. Tänk er själva, att få medicin, plåster och tandborstar överräckta av en 
ingrodd hand med sorgkanter bakom naglarna. Inte ens en trädgårdsmän-
niska skulle överse med något sådant.

Tillbaka till trädgårdslandet; raka fina rader med sallad och rädisor brukar 
det inte bli hos mig. Katten sprätter omkring och rådjursklövar trampar 
djupa hål i nysådden så det som kommer upp gör det lite slumpartat. I år 
lurar jag både katter och rådjur genom att ha täckt raderna med hönsnät, 
och pallkragen har fått en mössa av samma material. Det stoppar väl tyvärr 
inte sniglarna men jag har varit i gång riktigt tidigt i år med de blå järnfos-
fat-kornen. I dräneringshålen i grannens mur har jag fyllt på med små hö-
gar och likaså under takpannor som jag lagt där jag vet att sniglarna brukar 
trivas. Två halvor kokosnöt som blev kvar efter vinterns fågelmatning blev 
också diskreta gömmor och ligger knappt synliga i granhäcken.

Trots sniglar och rådjur så är det väl ändå härligt att odlingssäsongen 
kommit igång igen. Det gäller att passa på att njuta och verkligen ta ut all 
glädje direkt. Jag brukar ta en runda runt huset varje morgon bara för att 
inte plötsligt behöva upptäcka att något blommat över under arbetsveckan.

Odla och njut!
Hälsningar,
Helena Hemming

Håll koll på vår hemsida www.hu-bo-tradgard.org 
i sommar! Det kan dyka upp spontana trädgårdsträffar 
hos våra medlemmar och aktiviteter med kort varsel. 
Vill du själv bjuda hem de andra medlemmarna på 
trädgårdsträff? Maila anmalan@hu-bo-tradgard.org 
så lägger vi upp din inbjudan på hemsidan.
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Personal shopper - gräs och höstperenner 
torsdagen  
25 augusti
Lars Engström från Växt-
biten, som föreläst hos oss 
flera gånger, kommer även 
i år med släpet lastat med 
höstperenner och pryd-
nadsgräs till bra priser, och 
berättar och visar vad som är extra odlingsvärt och vad du ska satsa på i 
trädgården. En egen personal shopper!
Då vi är en begränsad grupp finns utrymme för frågor och personliga råd. 
Sluten grupp max 25 personer. Mer information finns på hemsidan!

Välkomna på 
trädgårdsträff 
hos Inger och Bengt 
Ryttersten, Murkelvägen 2, 
Tullinge, söndag den 28 au-
gusti, kl 20.00. Vi har tänkt 
umgås en skymningskväll i 
trädgården.
Vi bjuder på en värmande 
soppa och bröd.
Ingen föranmälan krävs.
Alla medlemmar är 
välkomna!
/Inger & Bengt

Tusen trädgårdar att 
besöka!?
3 juli är det allmän visningsdag i 
landet, där arrangörerna av 1000 
trädgårdar hoppas att det är just 
så många som tusen som vill visa 
sin trädgård detta datum. Titta in 
på www.hu-bo-tradgard.org 
någon vecka innan för att se vilka 
trädgårdar här i närheten som är 
öppna denna dag. Du kan också 
söka på www.tradgardsriket.se/
tusen-tradgardar-2016 för att få 

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta

fram alla trädgårdar 
i landet som är 
öppna 3 juli, ifall 
du är bortrest på 
semester och vill gå 
på trädgårdsbesök.
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Våra medlemmar Marion och Tor-
björn som driver Stavhäll trädgård, 
nu inne på 6:e säsongen, hälsar oss 
välkomna på tomatträff.

Marion Pettersson-Lundberg visar oss 
runt i växthuset på Stavhäll trädgård 
och berättar om de olika tomatsorter-
na. Vi får smaka på tomater under 
tiden när vi vandrar i växthuset. 
Torbjörn Lundberg berättar om 
tomatodlingen, tjuvning, jord och 
bokashi. Rundvandringen avslutas med 
god bruschetta på 2 surdegsmackor för 
dem som vill.

De odlar även gurka, mangold, basi-
lika, chili och bönor. För den som vill 
går det bra att köpa med sig hem av 
grönsakerna. Det är endast kontant 
betalning som gäller. Mer information 
om Stavhäll trädgård och självplock 
och försäljning under säsongen finns 

Tomatträff
söndagen 14 augusti

på: www.facebook.se/stavhalltradgard
Tid: 18.00-20.00, söndag 14 augusti
Plats: Stavsvägen 29, Tungelsta
Kostnad: 150 kr för hela paket inklusive bruschetta, men vill man bara 
vara med på rundvandring med provsmakning kostar det 80 kr. Betalas 
kontant på plats.
Sista anmälningsdag: 7 augusti om det fortfarande finns platser kvar då. 
Begränsat antal platser, max 20 deltagare!
Anmälan: I formuläret på hemsidan eller via epost till anmalan@hu-bo-
tradgard.org. Ange om du vill beställa bruschetta eller ej. 
Ansvarig från programgruppen: Terttu Kinnari

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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Föreningens medlemmar är välkomna att boka säljplats och sälja växter & 
trädgårdstillbehör. Alla är välkomna att handla, även icke medlemmar.
Det finns ca 10 bord att låna, ange vid din anmälan om du önskar låna ett 
bord eller om du kan ta med ett bord själv. 

Tid: söndag 4 september, kl 11.00-13.00
Plats: Café Kajkanten, Hamringevägen 6, Tullinge
Kostnad: 50:- per säljplats, enbart medlemmar kan boka säljplats 
Anmälan: Senast 31/8, till anmalan@hu-bo-tradgard.org eller i formuläret 
på hemsidan
Ansvarig från programgruppen: Jenny Wik Norling

Höstväxtloppis
i Tullinge söndagen 4 september

Traditionsenligt deltar vi i Huddinge kommuns 
arrangemang 1000 meter konst som sträcker 
sig längs parkvägen från Huddinge station till 
Fullersta Gård och Fullerstaparken. I vår monter 
visar vi föreningens verksamhet bl.a. med en 
utställning med medlemmarnas alster från våra 
kurser, t.ex. smide, betongskulptering, mosaik 

1000 meter konst

mm. Allt med trädgårdsanknytning. Ni som varit med på en kurs – kom och 
lämna era alster (märk dem med ert namn undertill) mellan kl 10:00 och 
10:30 där vi som arrangör tar emot. Om du inte kan komma personligen 
så ring vår ordförande Helena Hemming för att komma överens om an-
nan dag/plats/tid för avlämning. Du som är medlem i Huddinge-Botkyrka 
Trädgårdssällskap kan dessutom anmäla dig till oss om du vill ställa ut eller 
sälja något som är konst- och trädgårdsrelaterat. Du få stå på vårt utställn-
ingsområde men tag med ett eget bord om du behöver det på plats. Vi har 
ett begränsat antal platser så först till kvarn…
Frågor? kontakta ordförande Helena Hemming på telefon 0730-71 50 27.

lördagen 24 september
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i Tullinge söndagen 4 september

lördagen 24 september

Många av oss trädgårdsentusiaster vill odla det som egentligen inte 
trivs i den egna trädgården. Pia Myrberg bor på en sandås i Tullinge. 
Läget är mycket torrt och magert och hennes sätt att lösa problemet 
är att bygga blötbäddar.

Hon kommer att berätta om hur man gör en blötbädd men också presentera 
några andra metoder för att kunna odla spännande växter.
Vi får naturligtvis också se och höra om många av hennes växter.
Mer information om Pia och hennes trädgård hittar du på http://torvans.
blogspot.se

Tid: torsdag 15 september kl 19.00-21.00
Plats: Stora salen Folkets hus(nu omdöpt till Kulturhuset), Huddinge C
Kostnad: 100:- för medlemmar (150:- inkl fika). 150:- för icke medlemmar 
(200:- inkl fika), som skall sättas in på föreningens bg-konto 5756-6390 
senast 11/9 efter att du fått bekräftelse om att du har en plats. Märk din 
insättning med 0915 samt ditt namn, så är det lättare för kassören att kop-
pla ihop med rätt person & rätt aktivitet. Det går även att betala i dörren. 
Fika: Fika till pausen går att beställa för 50:-/person 
Sista anmälningsdag: 11 september
Anmälan: I formuläret på hemsidan, eller till anmalan@hu-bo-tradgard.
org. Glöm inte att ange om du vill beställa fika eller ej.
Ansvarig från programgruppen: Tuula Ranebäck

Att odla i 
besvärligt 

läge
föredrag av Pia Myrberg, torsdagen 
15 september

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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Prova på glasblåsning med glasblåsaren och konstnären Fredrik Nielsen. 
Varje deltagare får prova på att göra en blåst glaskula eller ett dricksglas 
alternativt en vas i drickglasstorlek. Färger finns att tillgå.

Tid: lördagen 22 oktober, kl 10.00-13.00
Plats: ”Garage”, Svärdlångsvägen 36, Årstaberg
Fika: Vi bjuder på kaffe och kaka
Kostnad: 625:- som sätts in på föreningens bg-konto 5756-6390 senast 14 
oktober efter att du fått bekräftelse om att du har en plats. Märk din insätt-
ning med 1022 samt ditt namn, så är det lättare för kassören att koppla 
ihop med rätt person och rätt aktivitet.
Begränsat antal platser: 12 st. Icke medlemmar får stå på kölista och 
får komma med i mån av plats. Alla familjemedlemmar som bor på samma 
adress som den betalande medlemmen räknas som medlemmar.
Sista anmälningsdag: 1 oktober. Anmälan är bindande.
Anmälan: I formuläret på hemsidan, eller till anmalan@hu-bo-tradgard.
Ansvarig från programgruppen: Therese Disenhed

Prova på

glasblåsning
lördagen 22 oktober

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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De flesta av oss vet att bin pollinerar så att det blir fler och större frukter 
och bär. Men vad ska du plantera för att bjuda bina resten av sommaren, så 
att deras stillsamma surr i trädgården gör dig sällskap från den tidiga våren 
till höstens sista blommor?

Vår medlem Johann Lang, biodlare sedan 40 år, berättar om biodlingen i sin 
familj och låter oss smaka på honung från några olika blomsorter. Honung 
som också kan köpas under föredraget.

Tid: tisdagen den 25 oktober, kl 19.00-21.00
Plats: Stora salen, Huddinge Folkets hus(nu omdöpt till Kulturhuset),
Huddinge C
Fika: Fika till pausen kan beställas för 50:-/person. Ange när du gör din 
beställning om du vill fika eller ej.
Kostnad: 100:- för medlemmar(150:- inkl fika). Icke medlemmar beta-
lar 150:-(200:- inkl fika) som sätts in på föreningens bg-konto 5756-6390 
senast 18 oktober. Märk din insättning med 1025 samt ditt namn, så är det 
lättare för kassören att koppla ihop med rätt person och rätt aktivitet.
Ansvarig från programgruppen: Therese Disenhed
Sista anmälningsdag: 15 oktober
Anmälan: I formuläret på hemsidan eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org. 
Ange om du vill beställa fika eller ej.
Ansvarig från programgruppen: Therese Disenhed

Bin ger liv åt din         
                 trädgård
föredrag tisdagen 25 oktober

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta

Får du förhinder att komma på någon aktivitet som du är anmäld till? Maila alltid 
på anmälningsadressen! Ibland hinner vi ge din plats till någon annan eller avbeställa 
det fika du beställt, så att du slipper betala för det. Vi slipper även att vänta 10 
minuter med att sätta igång ett föredrag som vi tror att det skall komma ytterligare 8 
personer till, men där dessa 8 bara uteblir. Använd komihågrutorna i detta blad, eller 
lägg in ett larm i telefonen, så kommer du lättare ihåg vad du är anmäld till. 
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Trädgård i balans - inred din trädgård 
med feng shui. Den flertusenåriga kinesiska 
läran feng shui inspirerar och visar hur du med 
enkla medel kan skapa harmoni och balans i din 
trädgård.   

Susanna Utbult från NORDIC SCHOOL OF FENG 
SHUI föreläser för oss. Susanna har arbetat ak-
tivt som feng shui-konsult under många år, och 

Feng shui i trädgården
onsdagen 9 november

år 2010 tog hon över Nordic School of Feng Shui. www.nordic-fengshui.com
Tid: onsdagen 9 november, 19.00 – 21.00 
Plats:  Kulturhuset (fd Folkes hus) Huddinge centrum, Gula salen. 
Kostnad: 100:- för medlemmar(150:- inkl fika). Icke medlemmar beta-
lar 150:-(200:- inkl fika) som sätts in på föreningens bg-konto 5756-6390 
senast 24/10 efter att du fått bekräftelse om att du har en plats. Märk din 
insättning med 1109 samt ditt namn, så är det lättare för kassören att kop-
pla ihop med rätt person och rätt aktivitet.
Sista anmälningsdag: 24 oktober. Vid färre än 20 anmälningar så kommer 
föreläsningen att ställas in. Anmälan görs till anmalan@hu-bo-tradgard.org 
eller i formuläret på hemsidan. Ange om du vill beställa fika eller ej. 
Anmälan är bindande. 
Ansvarig från programgruppen: Pia Hedenblad, 0725-037314

vill gå       anmäld      betalat

Huddinge-Botkyrka Trädgårdssäll-
skap har ungefär 450 medlemmar, 
dvs vi är en ganska stor förening. På 
senaste årsmötet väcktes frågan om 
det inte finns en hel del kompetens 
bland medlemmarna som föreningen 
skulle kunna ha nytta av. Styrelsen 
fick i uppdrag att kolla upp detta.
Vilka områden är det då vi efter-
frågar? Det kan gälla intressanta 
aktiviteter såsom t ex studiebesök, 
föreläsningar, praktiskt trädgårdsar-
bete/trädgårdspyssel av allehanda 

slag, hjälpa till vid olika evenemang, 
skriva artiklar och liknande till me-
dia, kontakter med personer och or-
ganisationer utanför föreningen etc. 
Ja, det finns många områden och ju 
fler som bidrar desto livfullare blir 
föreningen.
Så om ni känner er manade att 
hjälpa till på ett eller annat sätt så 
kontakta Håkan Friberg (styrelsele-
damot) på telefon 0708-192207 
eller via mail hakan.friberg@lhfkon-
sult.se.

Dolda talanger eller tillgängliga erfarenheter?
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Har du tänkt på var i din trädgård som växter med hårda, silvriga blad trivs 
bäst, eller de skiraste ljusgröna? Växternas medfödda kroppsspråk handlar 
om att växternas utseende faktiskt berättar om var de vill växa, hur bra 
växten är på att klara av olika miljöer.

Växtens placering; tillgången på ljus, vatten och näring, formar också väx-
ternas utseende på ett förutsägbart sätt. Detta kallas det platsbetingade 
kroppsspråket. Kunskaper om det platsbetingade kroppsspråket är därför 
mycket värdefulla för att kunna vända ett oönskat utvecklingsförlopp hos 
våra trädgårdsväxter.

Kom och lyssna till Tom Ericsson, som tidigare varit hos oss och hållit ett 
mycket uppskattat dammföredrag. Tom är pensionerad från Lantbruksu-
niversitetet (SLU), och har skrivit artiklar i Hemträdgården om gödning, 
växternas kroppsspråk mm.

Tid: tisdag 22 november, 19.00-21.00
Plats: Stora salen, Huddinge Folkets hus(nu omdöpt till Kulturhuset),
Huddinge C
Fika: Fika till pausen kan beställas för 50:-/person
Kostnad: 100:- för medlemmar(150:- med fika), 150:- för icke medlem-
mar(200:- med fika) som betalas till föreningens bg-konto 5756-6390 
senast 17/11 efter att du fått bekräftelse om att din anmälan är mottagen. 
Märk din inbetalning med ditt namn samt 1122.
Anmälan: I formuläret nedan, eller till anmalan@hu-bo-tradgard.org. Ange 
om du vill beställa fika eller ej.
Sista anmälningsdag: 16 november
Ansvarig från programgruppen: Jenny Wik Norling

onsdagen 9 november
Växternas 
kroppsspråk
Tom Ericsson föreläser 
tisdagen 22 november

vill gå       anmäld      betalat

Komihågruta
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