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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
Terttu Kinnnari, tradgardsfreak@gmail.com
Pia Hedenblad, pia.hedenblad@gmail.com
Therese Disenhed, therese.disenhed@gmail.com 
Pia Påhlsson, pia.pahlsson@hotmail.se 
Pernilla Helmersson, pernilla.helmersson@hotmail.com
Lilian Bjelton, lilian@bjelton.se
Helena Skyllberg, pyrets@hotmail.com 
 
Webmaster för hemsidan: Britt Flodetorp,  
076-942 08 13, britt.flodetorp@telia.com 
Medlemskort och adressändring mm: 
Medlemsservice hos Riksförbundet Svensk Trädgård 
medlemsservice@tradgard.org, 08-792 13 15 
måndag-torsdag 09.00-12.00

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

Fakturaadress:
Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
c/o 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.

2

Styrelsen 2019

Programgruppen 2019



Även i år kör vi höstväxtloppis på samma ställe som vårens loppis, på
Café Nytorp vid Källbrinks IP i Huddinge. Föreningens medlemmar säljer 
perenner, buskar, träd, trädgårdsböcker, krukväxter och trädgårdsrelaterade 
produkter. Alla är välkomna att handla, även icke medlemmar!

Tid: söndagen 1 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: 25 augusti. Anmälan sker genom 
biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid aktivitetsinformationen 
på hemsidan.

Höstväxtloppis

Gödselhämtningsutflykt i höst
Vårens populära gödselhämtning kommer i repris i höst - håll utkik på 
hemsida och e-post för tid och dag! Vi hämtar gödsel från stallet vid 
Sundby gård. Det bedrivs en ridskola för barn på platsen, så vi får inte 
springa där andra tider. Du bokar tid när du gör din anmälan, så att vi 
minimerar risken för att vi hugger varandra i fötterna med spadarna eller 
välter med skottkärran. Kan du inte denna dag så finns tips på andra stäl-
len att hämta gödsel på i facebookgruppen. Medtag egna ”behållare” som 
du vill lasta gödsel i (hink, sopsäck etc) samt spade. Pirra eller skottkärra 
kan vara bra, då du inte får köra fram bilen till gödselstackarna, utan  
annars måste bära dina säckar till parkeringen. 
Kostnad: 20:- per hushåll som vi kommer att skänka till Sundby rid-
klubbs handkassa. De fixar gödsel åt oss, vi tackar genom att fylla på 
kaffekassan! Se hemsidan för anmälan. 
Ansvarig från föreningen: Terttu Kinnari

Höstväxtloppis
söndagen 1 september

vill gå       anmäld 

Komihågruta
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I Hemträdgården nummer 3 läste jag artikeln om ”the Quiet Garden Move-
ment” och den inspiration som en denna rörelse har lett till i form av flera 
svenska ”tysta” trädgårdar. Trädgården i Sollentuna var vi i trädgårdssäll-
skapet inbjudna till för något år sedan och det var en fantastisk visning och 
beskrivning vi fick av ägaren Ulf Andersson. Att sakta ner och stilla sig är 
väl precis det en trädgård ska vara till för, men jag behöver ju inte tänka 
många sekunder innan jag inser att jag själv ofta far omkring som ett 
skållat troll för att fixa än det ena, än det andra. Det svåraste är att just 
att sitta still och ta det lugnt när man väl har satt sig för att vila, och då 
varken irritera sig på kirskålsbladet man upptäcker mitt i stjärnflockan eller 
rusa dit för att rycka upp det. Var sak har sin tid, kirskålen äter jag till lunch 
i morgon.

Jag reflekterade också över översättningen av engelskans ”quiet” till 
svenska – tyst vill jag inte ha i min trädgård. Jag vill ha fågelsång och 
insektssurr och glada barn som leker utomhus. Min engelska ordbok an-
ger förklaringarna inget ljud, inget tal, ingen aktivitet men också lugn och 
fridfull, de senare speciellt om man avser att beskriva en specifik plats. 
Lekande, glada barn är väl inte precis lugna och fridfulla men det är ju svårt 
att inte bli glad i själen när man hör dem. Ljudet från motorgräsklippare och 
lövblåsar däremot, för absolut ingen positiv känsla med sig. Bara precis det 
motsatta.

På tal om gräsklippare så såg jag ett reklaminslag om en robotgräsklip-
pare som sades klippa lika bra i alla väder. Då slog mig frågan om varför 
man inte ska klippa gräset när det regnar? Testade vid nästa regnskur 
och noterade att den lilla batteridrivna skötte sig alldeles utmärkt trots att 
regnet strilade in i nacken på mig och immade igen glasögonen. Ha, ha, det 
måste vara så att man (inte kvinna) inte har lust att gå omkring ute i reg-
net och bli blöt innanför kragen och tar det som ursäkt. På samma sätt som 
föräldrar i generationer har lurat i sina barn att man inte får bada timmen 

Ordförande har ordet
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Lennart Fredriksson som driver Botanicus Plantskola utanför Skänninge 
kommer till oss och berättar om växtförökning, främst då vad gäller per-
enner. Han tar upp vilka metoder han tycker är bäst och föredrar när det 
gäller frö och vegetativ förökning, han tar även upp fröhantering, sådd, 
odling, jord och så pratar han lite om redskap. Lennart har lång erfarenhet 
av odling, plantskolan i Skänninge har han drivit sedan 1997. Lennart har 
tidigare haft ett mycket uppskattat föredrag om Primula i föreningen och 
vid förra årets trädgårdsresa stannade vi och shoppade i Lennarts plant-
skola Botanicus på väg mot Göteborg.

Tid: torsdagen den 12 september kl 19.00-21.00
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- för icke medlemmar
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid 
aktivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 6 september
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed

Växtförökning 
med Lennart           

torsdagen 12 september

Föredrag:

vill gå       anmäld 

Komihågruta

efter lunch och skyllt på risken för kramp i stället för att ärligt tala om att 
de vill ha lite lugn och ro. Och förresten, klipper man gräset när det regnar 
så stör man inte grannarna när de sitter ute och fikar. För där någonstans 
går väl gränsen för vad man vill göra utomhus i regnväder.

I sommar ska jag samla regnvatten och inte låta regnet hindra mig från 
det jag vill och planerat att göra i trädgården. Precis som Pippi Långstrump 
ska jag klafsa omkring med paraply och vattenkanna när det regnar, då är 
jorden och växterna som mest mottagliga för blötan. För lagom med regn 
hoppas vi alla på i år.

Odla och njut!
Helena
Ordförande
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vill gå       anmäld 

Komihågruta

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 755 765) 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 till-
sammans med oss men du måste själv anmäla dig och betala enligt instruk-
tionerna på Huddinge kommuns hemsida. Ange också i din anmälan att du 
vill stå med Trädgårdssällskapet och hör av dig till Helena (0730 755 765). 
 
Tid: lördagen 28 september kl 11.00-15.00 
Plats: Fullersta gårdspark, Huddinge C 
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming 0730 755 765 

1000 meter konst
lördagen 28 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 både med en utställning och 
med praktiska tips och idéer på 
saker man kan tillverka själv till 
sin trädgård. Trädgårdskonst till 
både nytta och nöje. 
 
I år ordnar vi ett lotteri för er 
medlemmar som bidrar till ut-
ställningen med alster från kurser 
och workshops. En lott per alster 
och fina priser utlovas. Lämna 
era verk (märk dem med ert 
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vill gå       anmäld 

Komihågruta

Pionfrösådd
Det finns flera olika sätt att så 
pionfrö! Du kanske redan har en 
pion hemma, och vill försöka så 
frön från den?
Ikväll visar Teppi oss  hur du  
lyckas med det!  
Att så pioner är inte alls svårt, 
och att det tar “lång tid” är ett 
väldigt flytande begrepp när 
man tänker att vissa pioner kan 
blomma redan på tredje året 
från sådd. 
Det blir många bilder, vi får följa 
pionfrönas utveckling från ett frö 
till blommande planta. Vi får tips 
och råd, och hur man ska tänka 
när det är dags att gallra.

Det kommer att finns flera 
sorters pionfrö att köpa på plats, 

Föredrag med Teppi Kinnari:

tisdagen 8 oktober

eventuellt även några plantor från frösådda pioner i blandade storlekar.

Tid: tisdagen 8 oktober, kl 19.00-21.00
Plats: Lilla salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 0:- för medlemmar, 100:- för icke medlemmar
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns 
vid aktivitetsinformationen på hemsidan.
Max 40 deltagare! 
Sista anmälningsdag: 1 oktober
Ansvarig från föreningen: Terttu “Teppi” Kinnari

vill gå       anmäld 

Komihågruta

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

Vi lär oss tillverka saker med trädgårds-
tema av plåt från återvunna konserv-
burkar, kakburkar, kapsyler o dyl. Inga 
förkunskaper krävs. Plåtslöjd är åter-
bruksslöjd. Materialet är billigt och finns 
runt om oss i överflöd. Plåtslöjd är ett 
hantverk med en historia och är levande 
än i dag.

Tid: söndagen 20 oktober 11.00-15.00 
Kostnad: 350:-, faktura kommer från 
Sensus

Plåtslöjd för trädgården
Workshop om

söndagen 20 oktober

Plats: Torkelknutssonsgatan 39, nära Södra station och Mariatorget
Max antal: 10 personer 
Ansvarig från föreningen: Maria Korell 0704-218717
Sista anmälningsdag: 6 oktober
Anmälan: mailas till susheel.kaur@sensus.se

Idag får alla föreningens medlemmar detta programblad två gånger om 
året. Där emellan dyker det upp massor av spännande trädgårdsvisnin-
gar som vi vill berätta om för er. Medlemmar hör av sig och vill skänka 
bort eller sälja växter, krukor, gödsel mm. Vi får ofta återbud till tidigare 
fullbokade aktiviteter och vill kunna nå er. Idag lägger vi ut allt sådant 
här i vår slutna facebookgrupp. Den finns på adressen www.facebook.
com/groups/HuBotradgard/ och kan även hittas genom att man 
söker på grupper och Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap inne på 
Facebook. Vi skickar också ut nyhetsbrev via e-post ca 10 gånger om 
året med tips på aktiviteter, nytillkomna trädgårdsvisningar mm. För att 
bli tillagd till det får du för närvarande maila anmalan@hu-bo-tradgard.
org, då GDPR ställde till det för vårt prenumerationsformulär hos webho-
tellet. Får du inte ca 10 mail från oss om året så har vi inte rätt adress 
till dig. 

Kom på trädgårdsvisning på lördag



Och det fungerade verkligen! Sedan dess har hon vintersått det mesta och 
testat sig fram - ibland med framgång och ibland utan. Hon tycker att fler 
borde vinterså, främst för att det är så himla enkelt och man slipper ha såd-
derna inomhus. Under denna kväll så lär hon ut sin teknik till oss. Föreläs-
ningen avslutas med en workshop där hon tar med sig lådor, jord och fröer 
så att vi kan få möjlighet att gå hem med färdiga lådor under armen och 
ställa ut dem direkt efter workshopen.

Om man redan innan workshopen vill börja samla fröer för att sedan pröva 
sina nya kunskaper hemma efteråt så tipsar Veronica om att några av de 
fröer som är enkla att starta med är bla: Vallmo, Verbena, Tobak, Vädd, och 
Fingerborgsblommor. Men det finns så klart många fler som vi kommer att 
prata om under denna kväll.

Tid: onsdagen 30 oktober, kl 19.00-21.00
Plats: Lilla salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- för icke medlemmar
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns 
vid aktivitetsinformationen på hemsidan.
Max 30 deltagare! 
Sista anmälningsdag: 23 oktober
Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad

vill gå       anmäld 

Komihågruta

Vintersådder
Veronica Axelsson som driv-
er Sanda Cottage i Upplands 
Väsby kommer och föreläser 
och håller en workshop med 
oss om vintersådder.

För Veronica började  
intresset för vintersådd med 
att hon lyssnade på ett  
radioprogram 2012 om 
ämnet och tyckte det lät 
så himla häftigt att hon var 
tvungen att testa. 

Föreläsning & workshop om

onsdagen 30 oktober

vill gå       anmäld 

söndagen 20 oktober



10 vill gå       anmäld 

Hortonom Christina Winter besöker oss och visar bilder ur boken 
Trädgårdsmyller och berättar om humlor, solitärbin, nyckelpigor och alla an-
dra nyttiga insekter som hjälper oss med pollinering och biologisk bekämpn-
ing. Vi går igenom de viktigaste beståndsdelarna i en mångfaldsträdgård: 
perenner, frukt- och bär, blommande gräsmattor och vilda hörn. Det blir 
konkreta förslag på växter, sorter och odlingsmetoder samt något om att 
bygga insektshotell. 

Tid: tisdagen 19 november klockan 19.00-21.00
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- för icke medlemmar
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed
Sista anmälningsdag: 14 november. Anmälan sker 
genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid 
aktivitetsinformationen på hemsidan. 

Trädgårdsmyller - att 
skapa en insektsträdgård

Föreläsning om

tisdagen 19 november
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I januari kommer Åke Truedsson att hålla i två föreläsningar, den ena om 
att odla tomater (ursprung, historia, odling, genetisk mångfald, användning 
och hälsa) och den andra om frukt och bär (vanliga och ovanliga frukter och 
bär, hälsoeffekter). Åke är författare, föreläsare och tomat-expert! Han har 
startat tomatklubben och vitlöksklubben och var även ordförande i Riksför-
bundet Svensk trädgård i åtta år. Åke kommer eventuellt ha med lite frön 
och annat för försäljning.
Vår medlem Pia Hedenblad kommer att visa härliga bilder från sitt besök på  
Chelsea flower show, ett evenemang känt över hela världen!
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: Festlokal på restaurang Akvarellen, Elegentorpsvägen 10, nära  
Tullinge centrum. 
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 45 deltagare!

vill gå       anmäld 

söndagen 26 januari

Trädgårdsdag med 
Tomatkungen

Vi upprepar vår årliga populära 
trädgårdsdag och hälsar er välkomna 
söndagen den 26 januari till en härlig 
vinter-boost! 

vill gå       anmäld 

tisdagen 19 november
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