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Det är lite höst i luften idag men 
meteorologen som levererade 
väderprognosen i morse sa att hon 
hade spanat in ett stabilt högtryck 
som är på väg hit. Det vore skönt 
med lite mera sol, vi behöver det 
för att fortsätta kunna vara ute nu 
när vi inte får trängas inomhus. Och 
mina tomater behöver sol, mycket 
sol. Jag har precis som förra året 
kaos i tomatodlingen, vet inte vad 

jag gör för fel. Eller det vet jag nog men vill inte erkänna. För 
många plantor för tätt blir lätt ett ogenomträngligt buskage 
oavsett vilka växter det gäller. Jag har nämligen också kaos 
bland ärtorna. Störbönorna klagar på att spaljén jag erbjudit är 
för låg genom att ge sig ut bland jordärtskockorna så där börjar 
det också likna lite kaos. Tomaterna har den goda egenskapen 
att de syns i kaoset. Ärtor och bönor som är lika gröna som 
sina blad och stjälkar är svåra att hitta och behöver man sedan 
leta på oväntade ställen så blir skörden inte så stor. Kålskörden 
blir inte heller så stor men jag vill ha vita fjärilar som dansar 
i lavendeln så därför får larverna hållas. Man får ta det onda 
med det goda och jag veta att kålen kommer att återhämta sig 
när det blir kallt och fjärilslarverna har dragit sig tillbaka för att 
övervintra.
I år har vår gräsmatta varit grön i princip hela sommaren, tack 
vare allt regnande. Nu har ju även den saken en baksida som 
vi sett i form av översvämmade källare, bortspolade vägar och 
långt mycket värre konsekvenser än så om vi tittar utanför 
vårt land. Jag såg en lista från försäkringsbranschen på saker 
man som villaägare kan göra för att minska risken och mildra 
skadorna vid stora regnmängder. En del av råden gick ut på att 
odla och plantera så att marken och växtligheten får möjlighet 
att suga upp vattnet. Inga hårdgjorda ytor alltså, så att vattnet 
kan ta sig fram sin naturliga väg och inte måste rinna via ett 
ibland överfullt dagvattensystem. Jag är lite bekväm och tycker 
det är ganska skönt att gator och vägar är asfalterade och inte 
blir lervälling med potthål när det regnar men jag har gärna 
regnslukande gräsmattor, rabatter och grönsaksland. Alltid 
bidrar det väl med några liter mindre till det kommunala av-
loppssystemet. Och för övrigt borde jag skaffa en vattentunna… 
Hur trötta vi alla ens är på pandemi-restriktioner så börjar vi 
ändå vänja oss och hitta nya sätt att förhålla oss till dem. Vi 
hade växtloppisen på Nationaldagen nästan som vanligt, men 
bättre enligt både säljare och köpare. När vi inte får trängas så O
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blir en sådan aktivitet mycket lugnare tyckte de flesta. Vi har också blandat 
in några digitala föredrag i vårt program och tänker att även om det är här-
ligt att träffas så kan det ibland vara skönt att stanna kvar hemma och ändå 
få lyssna på ett inspirerande föredrag. Vi har vant oss vid att vara tillsam-
mans på ett annat sätt. 
Sist vill jag tipsa om ett radioprogram i P1 som heter Stil och som varje 
vecka djupdyker i ett ämne som har med mode, stil och trender att göra. 
Programmet som sändes den 13 augusti handlade om trädgårdsodling. 
Lyssna och känn dig trendig!
Odla och njut!

/Helena 
Helena Hemming 
Ordförande

Höstväxtloppis
Vår höstväxtloppis äger rum i Fullerstaparken lördagen den  
4 september!

Föreningens medlemmar säljer perenner, buskar, träd, trädgårdsböcker, 
krukväxter och egentillverkade trädgårdsrelaterade produkter. Alla är 
välkomna att handla, även icke medlemmar! Man behöver INTE boka tid för 
att handla, det är bara att dyka upp. Café Spröd finns i Fullersta gård, och 
Röda korset har second hand i sin stuga.

Finalen i pelargontävlingen kommer också att äga rum denna dag.

Tid: lördagen den 4 september, 13.00 – 15.00, försäljning startar 13.00 vid 
given signal
Plats: I Fullerstaparken i Huddinge. Vi står längs gångvägen mellan 
Fullersta gård och Rödakorset-stugan.
Kostnad: Ingen kostnad för säljare eller köpare
Sista anmälningsdag för säljare: 2 september, via länk på hemsidan  
Du som säljer tar med dig ett eget bord som max får vara 2,2 meter långt, 
en säljare/hushåll per anmälan. Tänk på att ta med något att packa växter-
na i, t ex papper eller påsar, skylt med ditt namn och hur du vill ha betalt,  
t ex bara Swish.

Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed





Tomatprovning
Vi tar med oss någon eller några av våra favorittomater som är 
mogna vid tillfället och ordnar en gemensam provsmakning och har 
en trevlig stund kring lite tomatprat.

Antal: max 15 personer
Medtag: Tillräcklig mängd av din tomat så att det räcker till att göra 
15 smakbitar av varje sort 
Tid: Onsdagen 8 september kl 19.00
Plats: Segeltorpsskolans gamla matsal (byggnad Poppeln), Chronas 
väg 12, Segeltorp
Kostnad: 0:- 
Ansvarig från föreningen: Lilian Bjelton
Sista anmälningsdag: 2 september 
Anmälan: Länk för anmälan finns på hemsidan

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. 



Föredrag och workshop:

Lär känna din jord
tisdagen 14 september

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 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 har mailat er 
om detta. 
 
Vi ansvarar alla själva för att hålla avstånd. Vi kommer att ställa ut stolar på 
så stort avstånd som möjligt från varandra. 

Tid: tisdagen 14 september, 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.
Ta med: Deltagare i workshopen ska ha med sig 2-3 liter av den jord de vill 
förbättra och en balja, stor plastpåse eller något annat att blanda jorden i.
Fika: De som vill får ta med eget fika. 
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: 8 september. 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. 



Välkommen att lyssna till Terttu “Teppi” Kinnari som berättar om sina  
pioner. Hon berättar om olika sorters pioner, och om vad hon letar efter i  
selekteringsarbetet när hon korsar pioner. Hon berättar om hur du bäst 
frösår och delar dina pioner. Vad ska du tänka på när du planterar pioner? 
Teppi tipsar också om bra leverantörer att beställa pioner från.
Teppi har också med sig fröer och plantor till försäljning.

Tid: tisdagen 5 oktober kl 18.30-20.30 
Plats: Lilla Salen, Kulturhuset, Huddinge C
Kostnad: 50:- för medlemmar.
Antal: max 30 personer
Ansvarig från föreningen: Jenny & Terttu 
Anmälan: Länk för anmälan finns på hemsidan
Sista anmälningsdag: 30 september

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. 

Teppis pioner



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 

Föreläsning och växtförsälj-
ning med Ulf Sill

lördagen 9 oktober

föreläsa tidigare. Vi fick mersmak, så nu har vi bjudit in honom till 
föreningen. Ulf kommer först att visa bilder och 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. 
 
Tid: Lördag 9 oktober, 13.30-16.00
Plats: Juringeskolans matsal, Patron Bergs väg 13, Segeltorp
Antal deltagare: max 40. 
Fika: De som vill får ta med eget fika. 

Sista anmälningsdag: 1 oktober
Anmälan: Via länk till Simpe Signup på hemsidan 
Ansvarig: Maria Korell

Du som var anmäld till vårens föredrag har redan en plats även på detta! 
Mail kommer att skickas till alla tidigare anmälda.



Maria och Jenny bjuder in till en mysig pumpaträff. Vi äter en god och trevlig 
middag med pumpa som huvudingrediens och sedan dekorerar vi en varsin 
pumpa att använda som ljuslykta på förstukvisten eller halloweenfesten. 
Maria visar hur man karvar sin pumpa snyggt inför Halloween, 
och vi får tips av Jenny kring vad vi gör av innanmätet.  
Du får med dig din dekorerade pumpa hem när kvällen är slut.

Tid: onsdagen 27 oktober kl 18.30-21.00
Plats: Stuvsta stationshus, i Stuvsta C, vid pendeltåget
Pris: 180:- för medlemmar, 300:- icke medlemmar.
Antal deltagare: max 8.
Anmälan: Simple signup, senast 20 oktober. Länk finns på hemsidan.
Ansvarig från föreningen: Maria Korell, Jenny Wik Norling

onsdagen 27 oktober

Pumpakväll



Ormbunkar
föredrag om

Ormbunkar - Upptäck, fascineras, odla
- ett digital föredrag av Anton Sundin 
 
Välkommen på en digital föreläsning om en av 
världens äldsta växter. Den har genom historien  
räddat jorden flera gånger och har även idag många 
samhällsnyttiga användningsområden. Föreläsningen 
tar dig från forntid till ormbunksgalenskapen i det 
viktorianska Storbritannien och vidare in i vår tid, och 
berör på vilka sätt ormbunken har och kan användas -  
framförallt som trädgårdsväxt. Hur skötselkrävande är 
ormbunkar och hur förökar man dem bäst? Varför ska 
vi kompostera örnbräken? Odlingstips och skötselråd 
för ormbunkarna i trädgården. Föreläsningen inne-
håller även mycket designtips på hur ormbunkar kan 
användas båda i nyanläggningen och i äldre befintliga 
rabatter. Vi gör en djupdykande botanisering bland alla 
de spännande ormbunkar som är härdiga för odling  
i Sverige. 
 
Föredragshållaren Anton Sundin är trädgårdsmästare 
med stor passion för ormbunkar, jord- och hållbarhets-
frågor. Han arbetar som trädgårdsmästare, skriver om 
trädgård, föreläser samt leder kurser och workshops. 
Anton är författare till boken Ormbunkar (2019) samt 
medförfattare till Trädgårdsboken om Jord (2016).

Tid: onsdagen 10 november kl 19.00 
Plats: digitalt via Zoom, vi mailar ut en länk några 
dagar innan föredraget till alla anmälda
Kostnad: 0:- för medlemmar.
Ansvarig från föreningen: Jenny 
Anmälan: Länk för anmälan finns på hemsidan





– ett digitalt föredrag av Olof Guldbrandsson

Ett föredrag om hydroponisk odling, ett sätt att odla på för folk som  
kanske inte har så mycket utrymme, för att ändå kunna vara lite 
självförsörjande på grönt. Olof ger oss en inblick i hur vi själva kan 
odla hydroponics och vad vi behöver för att komma igång.

Föredragshållaren och grundaren till Allgreen Hydrofarming, 
Olof Guldbrandsson, har sedan barnsben intresserat sig för djur- och 
växtriket. Under det sista året av studierna i Miljövetenskap på  
universitetet i Karlstad började han fundera på att bli egen företagare, 
med viljan att skapa förändring. 
 
Idén var enkel, men ändå komplicerad, att odla med energisnåla LED-
lampor och vatten. Under sista året på universitet ställde han upp i lite 
tävlingar både på och utanför universitet. Det ledde till att han ham-
nade i ett kontorsutrymme fyllt med hydroponisk odlingsutrustning, 
där dagarna gick ut på att lära sig odla i vatten, samtidigt som han tog 
sin kandidatexamen. 
 
I dag odlar hans företag Allgreen 600 kg microgrönt per år som säljs 
till restauranger och butiker i närområdet.

Tid: tisdagen den 23 november kl 19.00 
Plats: digitalt via Zoom, vi mailar ut en länk några dagar innan före-
draget till alla anmälda
Kostnad: 0:- för medlemmar.
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed
Anmälan: Länk för anmälan finns på hemsidan
Sista anmälningsdag: 19 november

Föredrag om Hydroponisk 
odling


