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Hänt sen sist!
Kurs i luﬀarslöjd ( 3 kvällar)
Kurs i trädgårdssnickeri
( 5 kvällar )
Föredrag ” sten och torv i
trädgården”
Fröbyte och mingelkväll
Kurs i Trädgårdskeramik
Trädgårdsjuntan

Årsmöte den 28 mars
kl 20:00-21:00
Först ett föredrag
Trädgårdsromantik
kl 18:30
Gratis entre + ﬁka
läs mer sid 8 & 9.
Trädgårdssällskapet är en
ideell förening vars syfte
är att under trivsamma
former öka vårt kunnande
om trädgård!

Sid 2

Redaktören har ordet!
Hej alla trädgårdsvänner,
Känner ni att våren är på väg
med stormsteg? Snart kommer
de första snödropparna och
krokusarna upp.
Fast vinter kom sent så hoppas
jag att den inte är så långvarig
som förra året. Man vill ju sätta i
gång med ”jordbruket”.
Mina planer inför vintern har
inte gått som jag hade hoppats,
fast några böcker och tidningar
har jag hunnit läsa i min soffhörna. Alla de planer som jag
hade har inte blivit av. Men jag
har fått lära mig grunderna i luffarslöjdens teknik under ledning
av Bengt Ryttersten.

Mars 2007
Lördag 3 Mars. Pelargonen - mer än bara en
krukväxt!
Nina Granath berättar om pelargonen och dess skötsel, hur
man tar sticklingar och frösådd. Men även dess historia i
korthet, hur den fann sin väg till våra fönsterbrädor samt
visar vackra bilder.
Nina har även några visningsplantor att beundra och ett antal
sticklingar till salu. Det kommer också att ﬁnnas ett bokbord
med tips samt annat smått och gott.
Plats: Ängsnässkolan
Tid: 13:00-16:00
Kostnad: medlem 20:-, icke medlem 40:-, ﬁka ingår.
Sista anmälningsdag: 27 februari.
Lördag 10 Mars - Kurs i Trädgårdskeramik

Bengt som tålamodigt och pedagogiskt lärde oss att använda
vektyg som jag inte tidigare hade
någon aning att de ﬁnns och vad
de heter.
Resultatet från de 3 kvällar som
vi träffades blev några ﬁna korgar, olika modeller av blomstöd
och spaljéer.

Vi arbetar i stengods. Tanken är att göra vackra och praktiska saker till trädgården t ex blomsterpinnar, knoppar till
wigwam, grodor, trädgårdstomtar mm.

Palle kom och ordande lite ﬁka
åt oss, tack Bengt o Palle för era
insatser. Vi som var med hade
roligt och hoppas att det ska bli
ﬂera tillfällen.

Tid: Ej klart

Jag längtar efter att få gå
barfota i min trädgård, känna
värmen och grönskan. Kanske
gör jag något av de idéer som
jag ﬁck av Peter Knutson, som
höll föredraget, ”sten och torv i
trädgården”. Sten har vi, större
delen av vår tomt är fylld med
sten, men att ﬂytta sten krävs lite
kraft o teknik, jag får förhandla
med min man vilket projekt
som vi börja med, eller om vi
ska avsluta några av de som vi
påbörjade förra året • • •

Ledare och bränning ingår i priset 550 Kr, tillkommer 40kr/
kg lera. AntalFplatser
U är begränsade.

LL

BO bränningen.
Vår ledare Monica ombesörjer
KA

D

Plats: Huddinge Centrum Vuxenskolans lokaler, Forelltorget 4

Kostnad: 550:- medlemmar, kostnad för material tillkommer.
Eventuella frågor besvaras av Maria Korell. Tel 08-668 28 41
maria.korell@glocalnet.net
Söndag 25 Mars, Blomdekorationskurs med färska blommor. Påskinspiration med Helena Perlow.
Plats: SPF-lokalen på Patron Pehrs väg (i gången från bussgatan)
Tid: 16:00 - 18:00
Kostnad: 200 kr inkl material och ﬁka.
Sista anmälningsdag: 18 mars
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Måndag 26 Mars. Föredrag Gunnel Carlsson från
trädgårdsprogrammet Gröna rum
Mina gröna rum och andras, Gunnel Carlsson visar bilder och
pratar om favoriter, trädgårdsmästare och trädgårdar i världen.
Plats: Centrumkyrkan, Karin Boyes backe
Tid : 19,00 (insläpp från kl 18.30 Servering)
Kostnad: Biljetter 100 kr, Student 80 kr
Biljetter bokas på Telefon 535 317 24 eller via e-post
kultur@huddinge.se
Onsdag 28 Mars 2007 - Årsmöte
18:30 Föredrag Trädgårdsromantik med Hannu Sarenström
20:00 Årsmöte,
Plats: Huddinge Folkets hus
Kostnad: gratis för medlemmar
Sista anmälningsdag: 21 mars (gäller föredraget -trädgårdsromantik)
För mer info, se sid 8 & 9.

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till a.schelin@telia.com
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26
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April 2007

TIPS till grönbete

Torsdag 12 april. Att anlägga en trädgård

Älvsjömässan, 29 mars till
1 april

Bertil och Ari kommer från företaget My Eden, håller en
föreläsning i grundläggande principer för trägårds & landskapsplanering. Hur börjar man sin plantering vad ska man tänka, och
hur man går vidare i sin nya eller gamla trädgård.
Plats : Lokalt i Huddinge meddelas vid anmälan.
Tid 19.00 - 21.00
Kostnad 40 Kr för medelmmar/ 80 Kr icke medlem
Helgen 14-15 april. Föreningarnas helg
Flertalet av Huddinges föreningar (ca40st) visar upp sin verksamhet. Självklart kommer vi från Huddinge Botkyrka Trädgårdssälskap att visa upp vår verksamhet.Plats: Folkets hus
Tid: 11:00-15:00
Tisdag 17 april. Odla köksväxter både effektivt och vackert
samt stickling- & småplantsbytarkväll
Har du växter med dig? Kom gärna 18:45 och packa upp!
Odla köksväxter både effektivt och vackert Välkommen till en
helkväll i odlingens tecken. Vi lyssnar på Lena Israelsson som är
journalist och författare. Denna kväll berättar hon om hur man
kan odla köksväxter både effektivt och vackert. Lena talar bland
annat om jordförbättring, gödsling, marktäckning, snigelproblem och visar inspirerande bilder. I pausen och efter föredraget
byter/säljer/köper vi sticklingar och småplantor. Lena kommer
också att ha med sig sticklingar.
Alla som vill får ta med sig sticklingar samt små frösådder/
pluggplantor som ”blivit över” efter omskolning. Märk dina
växter med pris och växtnamn.
Plats: ABF-husets cafeteria, Kommunalvägen 26, Huddinge
Tid: 19:00 - 21:30
Kostnad: 50 kr inkl ﬁka
Sista anmälningsdag: 10 april
Söndag 22 april. Pilﬂätning
Vill du lära dig ﬂäta i färsk pil och ta vara på sly? Vi visar vad vi
lärde oss förra året och lite nytt. Vi är ute i Marias trädgård där
en av korgarna från mässan förra året står. Tag gärna med dig lite
färggranna kvistar om du har. Maria bjuder på ﬁka, kläder efter
väder!
Plats: Hos Maria Korell Gärdsmygsvägen 5, Segeltorp
Tid: 10:30
Kostnad: Pil till självkostnadspris. Exakt summa kan meddelas
någon vecka innan.
Sista anmälningsdag: 15 April 2007

”Nordiska Trädgårdar”. Torsdag
kl 10-18, Fre-sön kl 9-18
Odlarglädje, mängder av inspirerande idéutställningar, tips
och idéer, fröer, plantor, redskap, gratis rådgivning, öppna
föredrag, trädgårdspersonligheter, växthus, markbeläggning,
dammar, pooler, grillar, böcker,
tidningar, och massor av spännande nya produkter.
Mer information ﬁnns på
www.tradgardsmassan.se

Narcisser och hyacinter i
Orangeriet. 24/3 – 1/4.
Redan i vår kan du åka till
Ulriksdal och se deras historiska
vår och blomsterutställning,
Narcisser och Hyacinter.

Trädgårdskryssning
19-21/4,
Kom med på en festlig trädgårdskryssning till Finlands
största Trädgårdsmässa den
19-21 april 2007. En för oss
svenskar lite annorlunda och
spännande mässa. På båten anordnas föredrag och workshops
kring trädgårdsdesign, växthus,
växtförökning, beskärning.
Avgång från Värtahamnen,
Stockholm torsdag 19 april kl
17.00. Åter Stockholm lördag
21 april kl 09.30. Kontakta Silja
Line för mer information. Se
även www.tradgard.org
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MAJ 2007
Söndag 13 maj kl 13.00. Betonggjutning
Vi gör fågelbad, krukor, trampstenar, hypertuffa...bara fantasin sätter
gränser. Tag med gummihandskar, hink och spade och gärna några
formar om du vet vad du vill göra.
Plats: Hemma i Tuulas trädgård Flädervägen 11A, Tullinge
Kostnad: 150 kr, material och ﬁka ingår.
Sista anmälningsdag: 6 Maj
Söndag 20 maj 11:00. ”Familjepicknick” till Sandemar vid Gålö.
Lämna trädgårdsbestyren för några timmar och följ med på en söndagsutﬂykt till natursköna Sandemar. Naturreservatet har en intressant ﬂora och ett rikt fågelliv. Ta gärna med kamera och kikare. Ett av
önskemålen vi har för dagen är bl.a. att se det rika Kungsängsliljebeståndet i full blom. Det ﬁnns även orkidéer och annan intressant ﬂora
och fauna.
Medtag picknickmat och rejäla skor, naturreservatet bjuder på en
rejäl promenad.
Samling: Parkeringsplatsen Sandemars naturreservat kl 11:00.
Stanna så länge du behagar. (Vid lunchtid kan vi samlas på en av de
härliga ängarna och äta tillsammans)
Vägbeskrivning: Kör mot Dalarö väg 227. När du kört förbi avfartsvägen mot Gålö så skärp sinnena för efter någon kilometer ser du en
sevärdhetsskylt (på raksträckan). Ta av direkt till höger in på parkeringen.
Kostnad: 0 :Sista anmälningsdag: Ingen anmälan.
Torsdagen 24 maj kl 19:00. Trädgårdsträff.
Välkommen till Ülo Ignats, Solgårdsv. 15 Huddinge (bredvid daghemmet) Ni får möjlighet att bekanta er med grodorna i dammen,
bäcken, hemmagjorda trädgårdsmöbler, växter, försommarens trastar
mm. Ta gärna med plantor, frön och annat för byte eller försäljning
nu när säsongen kommer igång på allvar.
Medtag ﬁkakorg, ingen kostnad - ingen föranmälan.
Tisdag 29 maj kl 18:00. Vandring bland kolonilotter på Söder
Eventuellt besöker vi även en kolonilottsägare som visar sin lott lite
närmre. Medtag picknickkorg.
Samling kl 18.00 vid spärrarna Stockholms södra, uppgång Rosenlundsgatan.
Kostnad: 0:Sista anmälningsdag: 22 maj.
Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail a.schelin@telia.com
via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26
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Juni 2007
Måndag 4 juni, Trädgårdsträff kl 19.00
Välkommen till Eva Enmark, Skogshemsvägen 71 i Tullinge
Eva vill gärna ha lite tips på hur hon ska få sin trädgård mer
inspirerande.
Medtag ﬁkakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan!
Tisdag 6 juni, kl 10:00 -12:00 ”Växtloppis”!
Du som är medlem och vill ha en säljplats kommer kl 09:30
Kostnad för säljplats (endast medlemmar): 2 friska, fräscha
plantor i krukor som skänks till föreningen. Dessa ska vara
märkta med växtnamn, gärna skötselråd och prisförslag.
Medtag eget bord etc om så önskas!

TIPS till grönbete
Föredrag med John Lennart Söderberg
24 april kl. 19.00
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap bjuder in till ett
föredrag med John Lennart
Söderberg.. Han är en av författarna till den mycket vackra
boken Magnolia.
Plats: Axelsbergs Servicehus,
Hägerstensvägen 250, vid Axelsbergs T-banestation.
Avgift: 50 kr.
Ingen föranmälan

Kostnad för övriga besökare: Gratis. (Vi hjälps åt att sprida
till icke-medlemmar!)
Plats: Café Nytorp Gamla Sthlmsvägen i Huddinge. Mellan
Källbrinks IP och Tennishallen.
Sista anmälningsdag: Fredag 1 juni
Söndag 10 juni, Trädgårdsträff kl 15:00
Välkommen till Kurt och Laila på Vistav. 22 B i Huddinge.
Temat är: Så planerade vi och så blev det. Vi hade en
trädgårdsdesigner som hjälp eftersom det bara var en ”platt
lerplan”. Ev kommer trädgårdsdesignern Ingrid Helmstein
att vara med på träffen och berätta hur planeringen gick till,
annars berättar Kurt & Laila själva.

Tisdag 22 maj, kl 18-20,
Botkyrka
Möt den spirande, grönskande
hagmarken en ljummen majkväll
Samling vid Tumba pendeltågsstation, spärrarna vid norra
utgången (mot Stockholm)
Anmälan till och information kan
fås av: Malena Granbom
tel: 08-608 45 19
e-post: malena.granbom@sh.se

Medtag ﬁkakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan.
Onsdag 13 juni, Trädgårdsträff kl 19:00
Välkommen till Karin och Nicke på Krokvägen 21 i Huddinge.
Mycket jobb för lite skötsel! Vi har en hörntomt i en korsning. Ut mot korsningen håller vi på att plantera marktäckare, som i Enköping, så att det alltid ska vara ﬁnt men ändå
lättskött.
Medtag ﬁkakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan!

Onsdag 23 maj, kl 16-18,
Haninge
Möt skogsmarken – en pedagogisk upplevelse i Linnés anda
Samling vid Handens pendeltågsstation, södra utgången (mot
Nynäshamn)
Anmälan till och information kan
fås av: Malena Granbom
tel: 08-608 45 19
e-post: malena.granbom@sh.se
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Juni 2007
Söndag 17juni kl 15.00 – ca 16.00
Visning av Hannas trädgård, Ågestavägen 101.
Peter som är trädgårdsmästare på Hannas kommer att efter
stängningsdags visa oss runt och bl a berätta hur han tänkt
när han byggt upp sin trädgård. Det kommer att ﬁnnas möjlighet att handla växter.
Kostnad: 0:Sista anmälningsdag: 10 juni

TIPS till grönbete
Home & Garden
Torsdag 24 - Söndag 27 maj
Exklusiv utomhusmässa Home
& Garden kommer för första
gången till Sverige. Har arrangerats i Europa i 10 år. Vid
Biskopsudden på Djurgården.
”Mässan garanterar den rätta
mixen av kvalitetsmedvetna
internationella och lokala utställare”

Time out några veckor, passa på och njut
innan skördetiden börjar!
Ha en trevlig sommar önskar redaktören!

Julita Gård 30 juni.
Resa till Julita gård med Tyresö
lokalförening 30 juni ”I pionens
tecken”.
Tyresö lokala förening anordnar
en dagsutﬂykt.
Pris: 350:Kontaktperson: Kristina Jerbi,
Tel 08-773 23 06
e-mail: jerbi@algonet.se
Håll koll på Tyresös egen hemsida för mer info senare i vår!

Årsmöte den 28 mars
kl 20:00-21:00
Först ett föredrag
Trädgårdsromantik
kl 18:30
Gratis entre + ﬁka
läs mer sid 8 & 9.
Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail a.schelin@telia.com
via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26
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Trädgårdsromantik i Huddinge
Onsdag 28 mars 18:30-20:00
- underbart inspirerande med Hannu Sarenström. Våren är på gång och snart skall det
åter grönska och blomma i våra krukor och trädgårdar.
Ännu ﬁnns dock tid att fantisera kring hur det skall se ut i år, vilka växter vi skall
införskaffa och vad vi eventuellt behöver ﬂytta på. Inspiration hämtar vi kanske i
trädgårdstidningar och
frökataloger. Hannu
Sarenström, inspiratör,
författare och medverkande i många trädgårdsprogram, kommer
till Huddinge i mars och
ger sin syn på färgsamverkan, samplantering,
växtval och annat spännande.
Välkommen till en
underbart romantisk
trädgårdsafton!
Välkommen alla medlemmar för en inspirerande
kväll med Hannu Sarenström
Tid:Onsdagen den 28 Mars
Plats : Huddinge Folkets Hus, föreläsning börjar
18.30 - 20.00
Kostnad: Gratis alla medlemmar
Sista anmälningsdag: 28 mars.

Fyra fakta om Hannu Sarenström
* Han har skrivit och fotograferat
ﬂera böcker om trädgård och om
matlagning. Han har också gjort tvprogram och utställningar och är en
ﬂitigt anlitad föredragshållare.
* I sommar är han aktuell med utställningen Drömmen om Provence
på Soﬁero slott utanför Helsingborg.

Fika: Ingår - serveras under pausen.

* I höst kommer han ut med en bok
om vintermat.

Föreningens årsmöte hålls direkt
efter med start 20.00

* Det han önskar sig mest nu är tid
att arbeta i sin egen trädgård.

Dragning i det stora medlemslotteriet där vi har sålt lotter på våra träffar under året.
1:a pris är ett presentkort på 1000 Kr från en känd trädgårdshandel.
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Kallelse till årsmöte
Onsdagen den 28 mars 2007
kl. 20.00 – 21.00
Folkets Hus, Huddinge C
VÄLKOMNA!
Dagordning
1.

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
Christina Wallin.

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.

Årsmötets stadgeenliga utlysande.

5.

Fastställande av röstlängd.

6.

Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.

7.

Revisorernas berättelse.

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Inkomna motioner från medlemmar.

11.

Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift.

12.

Val av styrelse och ersättare.

13.

Val av valberedning.

14.

Val av revisorer och ersättare.

15.

Vid mötet väckta frågor.

16.

Mötet avslutas.
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Torsdag 9 augusti, Trädgårdsträff kl 19:00
Välkommen till Sylvia & Lasse på Polluxvägen 7
i Västra Solgård. (Infart från Glömstavägen vid f.d.
Lampshopen). Vår tomtligger i söderläge och består mest av
sten, vilket har resulterat att vi har ägnat oss åt att ta bort ett
antal stenar, ﬂytta jord och försöker odla på höjden.

Bilder från luffarslöjden

Vi planerar att bygga varmbänk nu under våren, vi ﬁck halm
av en bonde och hoppas att kunna visa resultat när ni kommer.
Medtag ﬁkakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan!
Tisdag 14 augusti, Trädgårdsträff kl 19:00
Välkommen till Jenny Wik Norling på Skidbacksvägen 9
i Huddinge centrum. Jenny odlar mycket frukt och grönt,
gärna annorlunda sorter. Hennes man har byggt ett växthus
själv, av gamla fönster och lösvirke. Perennrabatter och
träd ﬁnns det gott om i trädgården. Trädgården är gammal,
och under föryngring. Jenny med familj försöker sätta sin
egen prägel på trädgården, samtidigt som de försöker bevara
mycket av det gamla.
Medtag ﬁkakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan!
Måndag 20 augusti, Trädgårdsträff kl 19:00
Välkommen till Maria Korell på Gärdsmygsv. 5 i Segeltorp.
Kuperad spännande tomt på 1400kvm med stora träd.
Nya rabatter i alla vädersträck och ständigt nya projekt
på gång. Nytt ”japanskt” rum och en annorlunda upphöjd
köksträdgård med både grönsaker, sommarblommor och
perenner, det mesta uppdraget från frön. Varmt välkomna till
min oas.
Medtag ﬁkakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan!
Onsdag 29 augusti, Trädgårdsträff kl 19.00
Välkommen till Bengt och Ewa Nyström på Saturnusvägen
13, Solgård i Huddinge. Äntligen en ny möjlighet att få se
familjen Nyströms trädgård med damm för er som missade
den för 2 år sedan.
Medtag ﬁkakorg, ingen kostnad – ingen föranmälan!
Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail a.schelin@telia.com
via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26
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TIPS till grönbete
Svensk Trädgårds Sommarmöte 11-12 augusti 2007
Vi kommer att ha överläggningar, boende och måltider på
Grimslövs folkhögskola, en landstingsdriven skola mitt i
Kronobergs län. Det är 2,5 mil till Växjö och ett par mil
till Alvesta .
Program
Lördag 11 augusti
Samling på Grimslövs folkhögskola på förmiddagen.
Högtidlig invigning, medaljutdelning och hyllandet av
årets förening 2007.
Trädgårdsutﬂykter
Lördagskväll gemensam middag för alla.
Lördag eftermiddag och hela söndagen 12 augusti
Utﬂykter till ett antal trädgårdar i länet. För att ni ska
hinna se så många varierande trädgårdar som möjligt
har vi lagt upp tre bussutﬂykter med skiftande innehåll.
Alla deltagarna kommer att ha möjlighet att se alla
trädgårdar.

Välkommen till Linnés Råshult under
Sommarmötet! Foto:Inger Arvidsson

Trädgårdsbesök
Växjö stadspark – Linnéparken - var nominerad till årets vackraste park 2006 och nådde nästan målet.
Linnéparken är extra vacker 2007 och med kunnig guide är det en höjdpunkt med ett vackert arboretum,
välplanerade rabatter och den speciella kaktussamlingen.
Linnés Råshult är platsen där Carl von Linné föddes den 23 maj 1707. Idag är Råshult ett 42 ha stort
kulturreservat som ger oss en bild av hur det 1700-talslandskap kan ha sett ut när Carl var barn. Åkrar,
ängar och utmarker bjuder en rikedom i blomning som man inte kan se på så många platser i Sverige
längre. Uppe på gården ﬁnns idag fem trädgårdar anlagda
enligt 1700-talets metoder och tillsammans med det nyss
framtagna, stensatta gårdstunet och husen är det som att kliva
rakt in i en historiebok. Örtagård, humlegård, lustgård,
kålgård och den lille Carls trädgård inbjuder till spännande
växtupplevelser.
Anmälningsblankett och priser
kommer i Hemträdgården nr 2, med utgivningsdag 23 mars.

Kontaktperson Alf Andersson, alf.ingvar@telia.com
Tlf 0478-10 157,
mobil 070-305 10 70
(även teliasvar)

Foto:Inger Arvidsson

Anmälan snarast därefter, dock senast 31 maj.
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Carl von Linné 1707-1778 300 år
Född 1707 i småländska
Råshult och genom sitt klassiﬁkationssystem för växter och
djur har han blivit känd över
hela världen.
Systemet presenterades för
första gången 1735 i hans berömda verk Systema naturae.
År 1741 erhöll Linné professuren i medicin vid Uppsala
universitet. Några år tidigare
© KVA
var han en av instiftarna till
Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Linné reste genom
ﬂera svenska landskap. Under dessa resor förde han noggranna dagböcker över naturföreteelser samt seder och bruk
hos befolkningen.
Linné började tidigt en upprustning av den dåvarande
botaniska trädgården, nuvarande Linnéträdgården. Den
blev bland de främsta i världen. I trädgården hade han och
hans familj sin bostad 1743-1778. Det är det som i dag är
Linnémuseet och som drivs och underhålls av Svenska Linnésällskapet.
I Linnés sexualsystem delas växterna in först efter sitt antal
och arrangemang av ståndare i 24 klasser och sedan i
– ordningar – efter antalet pistiller. Ordningarna delades
sedan in av Linné i släkten och släktena i arter. En art har
därför på latin ett tvåledat namn, där första delen betecknar
släktet, det andra arten. Detta kallas binär namnsättning och
gäller även för djur. Det kan ﬁnnas ﬂera arter inom ett släkte
men artnamnet är alltid unikt. Vår vanliga vitsippa heter på
latin Anemone nemorosa L. och är en av ﬂera inom släktet
Anemone.

Bilder från ”Mingel & fröbytarkvällen den 6 februari
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TIPS till grönbete
Blomsterspråk
Utställning på Nationalmuseum.
För mer information: www.nationalmuseum.se

Du har väl imte glömt
bort våra medlemsförmåner, du hittar dom
i Tidningen Hemträdgården i senaste
nummret.

2007-01-01 -- 2007-12-31
Visning av Drottningholms slott och Kina slott
För mer information: www.kungahuset.se
Region: Stockholm
Period: 2007-01-28 - 2007-12-31
Följ Linné och hans lärjungar och vänner genom de växter
som är förknippade med dem. Dahlia, Rudbeckia, Browallia,
Thunbergia... Genom en vandring i våra växthus och trädgården kommer du lära känna både växterna och personerna
bakom namnen. Specialvisningar med Linnétema kan bokas i
trädgården och E. Andersons växthus.
För mer information: www.bergianska.se
Region: Stockholm
Period: 2007-02-16 - 2007-03-18
Bergianska trädgården, i samarbete med Tyresö Handelsträdgård, bjuder in till en stor, färgsprakande, art- och
sortrik pelargonutställning i Gamla orangeriet, Bergianska
trädgården. Entré 60 kr. I utställningen kan man lära sig
mer om pelargonernas biologi och ekologi, historien om hur
pelargonerna erövrade Europa och förädlades, samt om hur
pelargoner kan odlas. Utställningen visar några av de arter
som Carl von Linné odlade i Uppsala samt prov på pelargoner ur Bergiusherbariet, ett 1700-talsherbarium skapat av
Bergianska trädgårdens grundare P. J. Bergius.
För mer information: www.bergianska.se

Bilder från Sten& torv med
Peter Knutsson 31 januari
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En liten påminnelse - nyhet inför 2007
Hej, som ni kanske märker så vågar vi oss nu efter snart tre år som förening på att
testa lite nya ”aktiviteter”. Vi är nyﬁkna på hur stort intresset är att vara med i intressegrupper i olika ämnen.
Vi i programgruppen föreslår här lite olika ämnen (förutom de fastställda förslag som
redan ﬁnns med i programmet) som vi tycker skulle vara intressanta. Tanken är att när
vi får ihop en tillräckligt stor grupp för att kunna starta, så träffas vi och bestämmer
tillsammans formerna för intressegruppen.
Tex hur ofta och hur många gånger vi ska träffas samt innehåll och vad vi förväntar
oss av träffarna, ska vi utnyttja vår egen gemensamma kunskap i ämnet eller ska vi
försöka hyra in utomstående ”expertis”.
Nedanstående ämnen ﬁnns att välja på denna första gång.
Har du andra intressen och idéer så hör av dig till någon av oss i programgruppen!
Anmäl ditt intresse till den av oss som står som ansvarig för just ”din intresseinriktning”!
Trädgårdsdammar

Anna Schelin, a.schelin@telia.com / 0731-58 85 70
Bygga damm på rätt sätt är en av målsättningarna, få hjälp
och idéer av de som har byggt, kommer att bygga, drömmer om. Kanske gör vi ett studiebesök tillsammans.

Växthusodling

Anna Schelin, a.schelin@telia.com/ 0731-58 85 70
Odla i växthus och/eller pallkragar/varmbänkar.

Odlarskola

Palle Hebrant, 0708-72 87 71
Med fokus på jord och kompost. Jord är ett vardagligt ämne
men ack så viktigt om man vill att något ska växa i den.

Ympning

Jenny Wik Norling, 08-733 95 04/ wik_norling@telia.com
Lär dig allt om ympning, vi studerar tillsammans i grupp.

Trädgårdsjuntan

Tuula Ranebäck, 0706-75 63 34/ tuula@lotsab.se
Trädgårdsprat med utbyte av idéer, diskutera våra egna
trädgårdar, planera din trädgård/ nästa trädgårdssäsong
Kanske hyr vi en sakkunnig / gör ett intressant studiebesök.

Orkidéodling

Monika Bjelton, 070-751 71 41/ monika@bjelton.se
Är du intresserad av orkidéer? Nybörjare eller mycket kun
nig spelar ingen roll. Vi lär oss tillsammans av varandra,
kanske hyr vi in expertis eller gör ett studiebesök.
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Styrelsemedlemmar och funktionärer
Uppdrag

Namn

Telefon

E-mail

Styrelsen E-mail: styrelsen@hu-bo-tradgard.org
Ordförande:

Christina Wallin

V ordförande:

Karin Nilsson

Kassör:

Karin Lindmark

Extern Sekreterare:

Maria Danielsson

Ledamot:

Tuula Ranebäck

08-531 816 02

tuula@lotsab.se

Valberedning

Paul Hebrant

0708 72 87 71

paul.hebrant@telia.com

Margareta Holmstrand

08-532 53 749

08-711 76 26

maria.dan@breband.net

Programgruppen E-mail: programgruppen@hu-bo-tradgard.org
Sammankallande:

Anna Schelin

0731-58 85 70

a.schelin@telia.com

08-531 816 02

tuula@lotsab.se

Helena Perlow
Anna-Lena Zetterström
Maria Korell
Eva Söderkvist
Elizabet Floberg
Tuula Ranebäck
Eva Andersson
Kerstin Hörnsten
Christina Åkerlund
Jenny Wik Norlling

Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgiften (240:-/år) på PG 12 15-3 (Riksförbundet
Svensk trädgård). Skriv ditt namn adress och att det gäller Huddinge-Botkyrka Trädgårdssälskap.
Då registreras du som medlem och får tillgång till aktiviteter, rabatter, rådgivning m.m.
Ni får även 6 nr av Svensk trädgårds medlemstidning ”Hemträdgården”. Skicka också ev.
mailadress till Anna Schelin, för snabbare framtida information. Gör gärna ett besök minst
en gång i månaden på vår hemsida för aktuell information.
Tips biblioteken har datorer som allmänheten får låna.

www.hu-bo-tradgard.org
Har du frågor om medlemskapet, aktiviteter och anmälningar gällande aktiviteter, kontakta:
Anna Schelin
0731-58 85 70 a.schelin.telia.com
Karin Nilsson 08-711 76 26
karin.nilsson@mbox308.swipnet.se

Från Programgruppen
Hej på er alla.

Vi startade föreningen februari 2004 med 8 hugade personer som
bildade föreningen och styrelsen och planerade in ca en aktivitet per
månad. Nu har vi växt till 210 medlemmar, en styrelse med 5 personer
som arbetar övergripande och en programgrupp med ytterligare 10
personer som arbetar med aktiviter och programblad.
Ett 30-tal aktiviteter har vi haft under året. Det är underbart att
trädgårdsintresset är ständigt växande i samhället just nu, för tänk
vad avkopplande det kan vara med trädgårdsarbete!
Jag är övertygad om att det är en mycket bra ”terapi” för att motverka
all stress som de ﬂesta av oss utsätts för i arbete och fritid. Fast det
fortfarande är kalla vintern ute, så kommer här ett programblad med
aktiviteter från mars –augusti. Härligt att redan nu börja drömma om
och planera för sin sommarträdgård.
Det är också hög tid att börja fröså en del växter som har längre
grotid, och det var också ett stort gäng medlemmar som var med på
vår mingelträﬀ med fröbyte i början av februari. Hoppas ni ﬁck med
er många spännande fröer hem.
Många som varken har tid eller plats för frösådd hemma, kan lugnt
ta sig till vårt föredrag med Lena Israelsson den 17 april, förutom
chans till ett härligt inspirerande föredrag så ﬁnns där också tid och
utrymme för försäljning och byte av småplantor. Så alla ni som har
tid och plats, så en extra låda i år och ta med till oss övriga… (mjölkkartonger är bra att använda)
Föreläsningen på årsmötet i år blir något alldeles speciellt. Vi samarbetar med två andra arrangörer och har därför kunnat bjuda in
Hannu Sarenström som är en mycket trevlig föreläsare att lyssna
till. Dock är det lite begränsat med antal platser till föredraget, så
anmäl dig snarast om du vill vara säker på en plats. Vårt årsmöte
hålls direkt efter föredraget, och då har vi förstås plats för ﬂer. Efter
årsmötet blir det dragning på vårt nya ”kruklotteri”. Ni som ännu
inte har köpt en lott kommer att hinna det på årsmötesdagen. Varje
lott kostar 20 kr och man kan vinna ett presentkort på 1000 kr hos en
känd trädgårdshandlare i Huddinge.
Medlemsavgiften räcker till både föredrag och ﬁka denna kväll.
Hälsningar från Anna Schelin

