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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 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.

Styrelsen 2017

Ordförande: Helena Hemming, 073-071 50 27,
helena.hemming@telia.com
Kassör: Therese Disenhed, 070-779 35 33,
theresedisenhed@gmail.com
Ledamöter
Maria Korell, 070-421 87 17, maria.korell@icloud.com
Jenny Wik Norling, wik_norling@telia.com
Håkan Friberg, 070-819 22 07, hakan.friberg@lhfkonsult.se
Britt Sjöholm, 070-693 98 50, britt-sjoholm@swipnet.se
Britt Flodetorp, 076-942 08 13, britt.flodetorp@telia.com
Pia Hedenblad, 072-373 93 40, pia.hedenblad@gmail.com

Programgruppen 2017

Nästan alla aktiviteter som Huddinge Botkyrka
trädgårdssällskap ordnar har sitt ursprung i programgruppen. 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
Lena Hamnell, l_hamnell@icloud.com
Pia Hedenblad, pia.hedenblad@gmail.com
Therese Disenhed, theresedisenhed@gmail.com
Pia Påhlsson, pia.pahlsson@byggunderhall.se
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 Therese Disenhed
Lövtäktsvägen 29
141 42 Huddinge
Vårt bankgironummer: 5756-6390
Anmälan till aktiviteter gör du
genom att klicka på
anmälningslänken från
respektive aktivitet på
hemsidan: www.hu-botradgard.org
Frågor om anmälningar: anmalan@hu-botradgard.org.

Ordförande har ordet
Nu när vi börjar bli klara med höstens program så känns det lite udda att skriva om
våren. Denna härliga tid som svischar förbi
mellan sportlovet och skolavslutningen eller
mellan fettisdagen och deklarationen om
man befinner sig i en annan del av livet. Ljuset och växtligheten återkommer och både
katten och jag börjar trivas utomhus. Varje
år tänker jag att nästa år, då ska jag planera

in några extra semesterdagar i april eller maj och ibland händer det.
Dessutom blir det lediga dagar i samband med alla helger under våren, men
det räcker ändå inte. Jag vill ha mer. Under sommaren kan jag gärna jobba.
Då är dagarna så långa och kvällarna så varma att varje dag känns som
två.
Jag har tyckt så synd om mina tulpaner som slokar i kylan men nu har jag
insett att de stackarna inte bara fryser, de är törstiga också. Och inte bara
tulpanerna. Det är helt snustorrt i backen. Tanken att jag skulle behöva
vattna har inte slagit mig, då vädret har känts så eländigt. Vid närmare
eftertanke har det ju faktiskt varit riktigt soligt trots kyla och vind, så det är
väl inte så konstigt att rabatterna kan behöva lite vatten. Och rapporterna
om den låga grundvattennivån i nästan hela landet har ju nått oss hela
våren. Många av oss som bor i Stockholmstrakten är lite bortskämda med
god tillgång på vatten från Mälaren. Aldrig att vi får bevattningsförbud som
så många andra i landet. Och visst är det ett lyxproblem med en torr rabatt
när vi vet att så många i världen saknar rent dricksvatten. Nu tycker jag
inte alls att vi ska ha dåligt samvete för att vi ibland måste vattna både
blommor och annat i våra trädgårdar. Vår möda bidrar i det lilla till ett bättre välbefinnande och till att upprätthålla ekosystemet där både önskade
och oönskade djur ingår.
Inför höstens program inför vi ett nytt system för bokning och betalning.
Detta gör vi för att de kreativa medlemmarna i Programgruppen ska kunna
ägna sin tid och sin energi till att ordna inspirerande och intressanta aktiviteter i stället för att hålla på med administrativt strul. Vi medlemmar får
också den fördelen att vi lättare kan hålla reda på vad vi har anmält oss till
så att vi inte råkar utebli p.g.a. dåligt minne. Hoppas alla blir nöjda.
Odla och Njut!
Helena!
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Besök i asiatisk trädgård

tisdagen 29 augusti

Vi är välkomna till Ulf och Evas asiatiska trädgård, som ligger mitt i ett villakvarter i Sollentuna. Här kan man uppleva en liten del av Asien genom
olika trädgårdsrum som de anlagt med inslag av feng shui.
De hoppas kunna inspirera oss angående hur man kan skapa en lugn, harmonisk trädgård med många olika rum på en ganska liten yta. Vi kan också
bara komma och vara och finna vila.
För att citera den svenska landskapsarkitekten Sven-Erik Andersson:
”Den Japanska trädgården kan inte användas till något nyttigt. Men till det
nödvändigaste- att finna ro i sig själv”
Efter vandringen så serveras kaffe och fikabröd.
Mer info om trädgården: http://paviljonguffe.blogspot.se
Tid: tisdagen 29 augusti 2017 kl 18.30
Plats: Hos Ulf och Eva Andersson på Amorinavägen 14c i Sollentuna
Kostnad: 100:-/person betalas på plats. Kontant eller swish
Antal deltagare: Max 25 personer
Ansvarig för aktiviten: Pia Hedenblad
Anmälan: Till anmalan@hu-bo-tradgard.org eller i formuläret på hemsidan
senast 20 augusti.
Om du åker kollektivtrafik:
Pendeln från Stockhom mot Märsta, kliv av vid Sollentuna station och ta
buss 179 mot Vällingby och kliv av på hållplats Amorinavägen, gå under
tunneln och fortsätt rakt upp för backen så syns huset uppe i vänster hörn.
Tunnelbana till Kista, sen buss 179 mot Sollentuna, kliv av hållplats
Amorinavägen, håll höger och upp för backen bara. Komihågruta
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vill gå

anmäld

anmäld
vill gå

Komihågruta

Höstväxtloppis

söndag 3 september

I år kör vi höstväxtloppis på samma ställe som vårens loppis, på
Café Nytorp vid Källbrinks IP i Huddinge. Föreningens medlemmar säljer
växter & tillbehör. Alla är välkomna att handla, även icke medlemmar!
Tid: söndagen 3 september 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: 27 augusti. Anmälan sker genom
biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid aktivitetsinformationen på
hemsidan.

Personal shopper med Lars Engström

Lars Engström kommer tillbaka och berättar för oss vilka gräs och höstperenner vi borde ha i våra trädgårdar, och säljer växter till bra priser. Nytt för
i år är att alla anmälda kommer att få möjlighet
att förbeställa även annat ur hans sortiment, för
leverans denna kväll.
Tid & plats: onsdagen 23 augusti kl 18.30.
Exakt plats mailas ut till de anmälda
Kostnad: 0:Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid aktivitetsinformationen på hemsidan.
vill gå
anmäld
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Skapa med tunn
fiberbetong
workshop 5 september

Välkommen på en kursdag där vi lär
oss skapa i lätt och tunn fiberbetong.
Denna teknik skiljer sig helt ifrån
vad vi brukar syssla med på våra
tidigare betongkurser. Jag kommer
att förbereda formar och material.
Inga förkunskaper krävs, bara noggrannhet. Torktiden är kort och man
kan hämta sitt alster efter 2 dagar.
Oömma kläder gäller.
Tid: tisdag 5 september kl 18.00-21.00.
Komihågruta
Plats: Lyftdon, Dalhemsvägen 35, Huddinge.
vill gå
anmäld
Kostnad: 560kr
Antal platser: Max 6 deltagare
Sista anmälningsdag: 25 augusti. Medlemmar har förtur att anmäla sig
fram till 1 augusti, sedan öppnar vi anmälan för alla om det finns platser
kvar.
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid aktivitetsinformationen på hemsidan.
Kursledare: Maria Korell 0704-218717
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Vad händer i föreningens slutna facebookgrupp? Först och
främst är den sluten, vilket betyder att ingen som inte är medlem i
gruppen kan se innehållet. Tanken är att vi här kan utbyta idéer, inspirera
varandra, ställa frågor, visa foton från egna eller andras trädgårdar. Köpa/
byta/sälja/skänka trädgårdsrelaterade saker och växter. Komma överens om samåkning till aktiviteter. Hälsa varandra välkomna på spontana
trädgårdsträffar när “andan faller på” och trädgården känns som vackrast.
Vi som är medlemmar i gruppen tycker att det är en fin gemenskap i den
och att det tillför mycket till medlemskapet i föreningen.
För att bli medlem i den slutna facebookgruppen gå till http://www.facebook.com/groups/HuBotradgard/ och ansök om att få bli medlem i gruppen. Vi godkänner alla som finns i medlemsmatrikeln, just nu är vi 198
personer i gruppen.

Onsdagen 13 september:

Luktärter, doftande
ljuvligheter

- En kväll om luktärternas historia och om hur man odlar
dem med många bilder från sommarens Luktärtsfestival.
Cecilia Wingård har grävt och odlat
i Skåne i mer än trettio år. Efter ett
arbetsliv som “hitte-påare” i kultursvängen, håller hon nu “Luktärtsfestival” hemma hos sig själv i Rugerup
under sommaren. Festivalen besöks
av hundratals tillresta från när och
fjärran och är en del i hennes nya
tant-projekt.
Cecilia kommer att dela med sig av
sina erfarenheter av att odla luktärtor
och visa bilder från luktärtsfestivalen.
Ett stort reportage om Cecilia fanns i
Allt om Trädgård som kom ut i maj 2017.
Hon kommer också att ha med sig fröer till försäljning.
Mer info om Cecilia och luktärterna finns på: www.ceciliawingard.se
Tid: onsdagen den 13 september kl 19.00–21.00
Plats: Lilla salen i Kulturhuset Huddinge C, fd
Folkets hus
Kostnad: 110:-/person för medlemmar och
160:-/person för icke medlemmar. Önskar man
beställa fika så kostar det 50:-/person.
Antal: Max 45 deltagare
Sista anmälningsdag: 6 september
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple
signup, länk finns vid aktivitetsinformationen på
hemsidan.
Ansvarig för aktiviteten: Pia Hedenblad

Komihågruta
vill gå

anmäld
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1000 meter konst

lördagen 23 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 mm. Allt med trädgårdsanknytning. Ni
som varit med på någon av
våra kurser – i år ordnar vi
ett lotteri för er som bidrar
till utställningen. En lott per
alster och fina priser utlovas.
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 försök få hjälp från
någon annan på din kurs, eller ring vår ordförande Helena Hemming (0730
715027) för att komma överens om annan dag/plats/tid för avlämning. På
samma sätt så hämtar ni era alster när utställningen är slut om ni inte kommer överens om något annat vid avlämningen.
Är du medlem och vill sälja konsthantverk så får du hemskt gärna stå tillsammans med oss men du måste själv anmäla dig och betala enligt instruktionerna på Huddinge kommuns hemsida. Ange också i din anmälan att du
vill stå med Trädgårdssällskapet och hör av dig till Helena (0730 715027).
Dags också för final i årets fuchsia- och pelargontävling, kom och rösta
på din favorit! Kl 14.00 är det prisutdelning där publikens och domarens
favoriter koras.
Tid: lördagen 23 september kl 11.00-15.00
Plats: Fullersta gård, Huddinge C
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming 0730 715027
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Mot uppvisande av vårt medlemskort får vi 10% rabatt hos Blomstrande Ting, Häradsvägen 121,
Segeltorp

Föredrag:

Så får du det
perfekta växthuset

tisdagen 3 oktober

Innan du köper eller bygger ditt växthus, uterum eller orangeri måste du
göra ett grundligt förarbete för att alla dina önskningar ska slå in. Denna
kväll kommer Robin Divander och berättar för oss vad vi ska tänka på.
Ett växthus, uterum och/eller orangeri ligger ofta högt upp på önskelistan
hos människor både med och utan trädgård. Men ett växthus är många
gånger en rätt stor investering i både tid och pengar så det är ju bra om
det blir rätt, och då gärna redan från början.
Vi kommer bl.a få veta mer om:
- Olika växthustyper och deras egenskaper, för och nackdelar
- Materialval
- Viktigt att tänka på innan man startar
- Praktiska lösningar (ex bevattning, isolering etc)
Robin Divander har läst biologi vid Stockholms universitet, studerat byggnadsteknik vid högskolan i Borlänge och nyligen tagit sin examen i kvalificerad trädgårdsanläggning vid Akademi Båstad, där hans examensarbete
handlade om just växthus. Robin är en erfaren kursledare och föreläsare
som bland annat hållit en uppskattad gärdesgårdskurs hos oss.
Tid: tisdagen 3 oktober, kl 19.00-21.00.
Plats: Lilla salen i Kulturhuset Huddinge C, fd Folkets hus
Kostnad: 100:-/person för medlemmar och 150:-/person för icke medlemmar. Önskar man beställa fika så kostar det 50:-/person.
Sista anmälningsdag: 26 september
Anmälan: Anmälan sker genom biljettköp hos Simple signup, länk finns
vid aktivitetsinformationen på hemsidan.
Komihågruta
Ansvarig från programgruppen:
Pernilla Helmersson
vill gå
anmäld

99

Föreläsning

Grön trädgård året om
torsdagen 19 oktober

Christian Brown kommer att
berätta för oss hur man får en
grön, skön och vacker trädgård
året om.
Planerar vi trädgården med fokus
även på höst och vinter kan vi få
fantastiska trädgårdar som blir
gröna och spännande även vintertid och faktiskt kan bjuda på en del blommor och grönt även i december.
Han kommer inte bara berätta om barrväxter, utan även bladväxter och
perenner som är gröna året om. Han berättar också om en del växter som
visserligen fäller sina blad i dramatiska färger om hösten men som sedan
bidrar med spännande barkfärger eller intressanta grenformer.
Christian Brown arbetar under våren och hösten som trädgårdsmästare hos
Zetas handelsträdgård i Kungens Kurva. Under vintrarna arbetar han som
lärare vid trädgårdsmästarutbildningen i Stockholm.
Tid: torsdagen 19 oktober kl 19.00 – 21.00
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus), Huddinge C
Kostnad: Föreläsaren har bett föreningen göra en insättning till Världsnaturfonden(WWF) istället för att ge honom någon ersättning.
Föreläsningen är därmed gratis för alla medlemmar. Vill man som deltagare också skänka ett bidrag till WWF så finns det möjlighet att göra det på
plats. Icke medlemmar betalar 100:- per person i entré(150:- inkl fika).
Fika: Önskar man förbeställa fika så kostar det 50:-/person
Anmälan: Anmälan sker genom biljettköp hos Simple signup, länk finns vid
aktivitetsinformationen på hemsidan
Sista anmälningsdag: 12 oktober,
Ansvarig från programgruppen: Pia Hedenblad
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vill gå

anmäld

Pumpaträff 25 oktober

vill gå

Tid: 18.30-21.00, onsdag den 25 oktober
Plats: Stuvsta Stationshus, Stuvsta C, vid pendeltåget
Kostnad: 160:- för medlemmar inkl mat och pumpa, 300:- för icke
medlemmar
Fika: Middag och fika ingår i avgiften
Max antal deltagare: Max 10 personer,
medlemmar har förtur fram till 1 oktober
Anmälan: Anmälan sker genom biljettköp hos Simple signup, länk
finns vid aktivitetsinformationen på hemsidan
Sista anmälningsdag: 15 oktober
Ansvarig från programgruppen: Jenny Wik Norling och Maria Korell

anmäld

Pumpaträff onsdag 25 oktober
Maria och Jenny bjuder in till en mysig
pumpaträff. Maria visar hur man karvar sin
pumpa snyggt inför Halloween, och vi får
tips av Jenny kring vad vi gör av innanmätet. Det kommer att serveras pumpasoppa med bröd, pumpapaj och rostade pumpafrön. Du får med dig din dekorerade pumpa
hem när kvällen är slut.

Nytt anmälningssystem

Till höstens aktiviteter testar vi ett nytt sätt att ta emot anmälningar. Det
innebär att du köper en biljett, precis som om du skulle ha gått på teater
eller bio. Det finns en länk från varje aktivitet på hemsidan till rätt sida på
biljettköpstjänsten Simple Signup. Där fyller du i hur många biljetter du vill
ha, och betalar med direktöverföring eller kortbetalning via payson. Du får
automatiskt kvitto via epost så att du kan se att du är anmäld och vad du
har betalat.
På de aktiviteter där antalet platser är begränsade kommer du att se hur
många platser som finns kvar. Det går också att i efterhand gå in och se om
du är anmäld till aktiviteten eller ej.
Om du får förhinder ansvarar du själv för att sälja din biljett vidare, till
exempel i facebookgruppen. De återinlöses ej av föreningen. Om en aktivitet är fulltecknad så kan du maila en intresseanmälan till vår anmälningsadress. Den som inte kan gå kan sedan få tillgång till denna lista för att
ordna en ersättare.
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Föredrag torsdag 9 november:

Behövs specialjord och
specialgödsel?
- För- och nackdelar med att använda gödselmedel i organisk respektive mineralisk form är
ytterligare ett ämne som kommer att behandlas under kvällen.

Tom Ericsson, hängiven odlare med bakgrund som
växtnäringsforskare på SLU, besöker oss för att reda
ut hur vi bör tänka när det gäller jord och gödsel i
våra trädgårdar.
I nyligen utkomna böcker om jord och gödsel samt i TV-program som ”Den
sista skörden” får vi höra mycket om hur dåligt det är att använda
växtnäring i mineralisk form och att framför allt stallgödsel är det främsta
alternativet för oss trädgårdsodlare.
Men mycket av informationen som når oss amatörodlare är enligt Tom
Ericsson inte faktabaserad, utan handlar främst om tyckande och känslor.
Vi får under denna kväll lära oss allt om för och nackdelar med bl a
stallgödsel, mineralgödsel och alternativ som t ex algomin - både för
växterna i din trädgård och i ett större perspektiv.
Visste du t ex att fälten som odlar kornas mat måste mineralgödslas eftersom kogödslet säljs till användning i våra trädgårdar istället för att gå
tillbaka till åkrarna?
Vilka problem står vi inför? Vad ger bäst resultat? Hur ska du tänka?
Behövs verkligen pelargonjord, örtjord och citrusgödning?
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Tid: 19.00-21.00, torsdag den 9 november
Plats: Stora salen, Kulturhuset Huddinge C, fd Folkets hus
Kostnad: 110:- för medlemmar(160:- med fika), 160:- för icke medlemmar(210:- med fika)
Fika: Fika till pausen kan beställas för 50:-/person
Anmälan: Anmälan sker genom biljettköp hos Simple signup, länk finns vid
aktivitetsinformationen på hemsidan.
Sista anmälningsdag: 2 november
Ansvarig från programgruppen:
vill gå
anmäld
Jenny Wik Norling

Föredrag onsdag 22 november:

Odla ingefära, gurkmeja, sötpotatis, wasabi,
gyllenbär m.fl. nyttiga och spännande växter i
trädgården eller på balkongen
- Få god skörd på liten yta

Eva Rönnblom, trädgårdsjournalist och
författare, har tidigare hållit uppskattade
föredrag hos oss. Nu har vi bjudit in henne
för att föreläsa om hur vi odlar ingefära,
gurkmeja, sötpotatis, wasabi, gyllenbär m.fl.
nyttiga och spännande växter i trädgården
eller på balkongen. Eva visar bilder från sina
egna odlingar och berättar om förkultivering,
jord, gödsel och skörd. Eva berättar också
om sin senaste bok, Så frön från exotiska frukter. Boken var nominerad till
årets trädgårdsbok 2016 och fick ett andrapris i kategorin köksväxtlitteratur av Sveriges måltidsakademi. Gratis lotteri för alla deltagare med två av
Evas böcker och en liten fingerlime och en fullt härdig frilandsfuchsia som
vinster. Eva tar med gurkmeja så att alla får en bit att odla.
Tid: 19.00-21.00, onsdag den 22 november
Plats: Stora salen, Kulturhuset Huddinge C, fd Folkets hus
Kostnad: 110:- för medlemmar(160:- med fika), 160:- för icke medlemmar(210:- med fika)
Fika: Fika till pausen kan beställas för 50:-/person
Anmälan: Anmälan sker genom biljettköp hos Simple signup, länk finns vid
aktivitetsinformationen på hemsidan.
Sista anmälningsdag: 15 november
Ansvarig från programgruppen: Jenny Wik Norling
Foton denna sida: Eva Rönnblom

vill gå

anmäld
11
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Heldag med
trädgårdstema
lördagen 27 januari 2018

I januari är längtan efter trädgård och odling stor. Föreningen anordnar en heldag i trädgårdens tecken så att vi kan fylla på med ny
kunskap och inspiration som håller ända fram till våren. Det här är
en uppgradering av vår traditionella trädgårdsdag, vi vågar påstå att
det blir en riktig superdag!
Under dagen kommer vi att få lyssna på två föreläsningar av Tomas Lagerström. Tomas är landskapsarkitekt,
växtexpert och styrelsemedlem i Riksförbundet svensk
trädgård. I mars höll han en mycket uppskattad ympkurs hos oss. Han är en mycket kunnig och inspirerande
talare.
Den första föreläsningen kommer att handla om klängoch klätterväxter; blåregn, kameleontbuske, rostvin, vinfröranka med flera. Hur ser dagens sortiment
ut? Hur använder man och sköter olika arter och sorter?
Vad har de för odlingskrav? Alla har vi plats för en extra
klätterväxt eller två – trädgården är ju tredimensionell!
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Den andra föreläsningen heter ”Skapa ett woodland”.
Vad är ett woodland? Hur kan man skapa ett sådant i sin
trädgård? Vilka växter passar och trivs där? Vad ska man
tänka på för att lyckas? Här kommer ni att få njuta av
många finsmakarväxter utöver praktiska tips.

Utöver våra två föreläsningar så kommer
dagen att fyllas av små spännande miniföredrag och frågestunder med olika medlemmar i vår förening. Vad är bokashi?
Hur gör man och varför? Liten chiliodlarskola med Jenny och hur gör pelargonfantasten Pia för att pelargonerna ska
klara sig igenom den mörka vintern
och komma igång bra till våren?
Vi kommer även att ha fröbyte och
försäljningsstund så ta med frön,
trädgårdsböcker, sticklingar eller annat ni
vill sälja eller byta.
Det kommer att finnas gott om tid för
trevlig samvaro över lunch och fika
som bägge igår i entrépriset.
Vi kommer att ha ett litet lotteri där du
kan vinna priser på entrébiljetten!
Varmt välkomna!

vill gå

anmäld

Tid: Lördagen den 27 januari kl 9.30-15.30
Plats: Orienteringsklubbens stuga intill Källbrinks IP och café Nytorp,
Huddinge
Fika: lunch och fika ingår i avgiften, ange ev allergier vid anmälan
Kostnad: 320 kr inkl lunch och fika
Sista anmälningsdag: 20 januari
Anmälan: Anmälan sker genom biljettköp hos Simple signup, länk finns vid
aktivitetsinformationen på hemsidan.
Ansvarig från programgruppen: Pia Påhlsson
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Avsändare
Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap
c/o Helena Hemming Straume
Frimans väg 3B
141 60 Huddinge

