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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 HuddingeBotkyrka Trädgårdssällskap.
Då registreras du som medlem och får tillgång till aktiviteter, rabatter,
rådgivning mm.
Du 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. 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

Vårt motto!

Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård.

Från Programgruppen
Hej på er trädgårdsvänner!
Nu är hösten i antågande och lite mörkare tider då man kan njuta av trädgården
med tända ljus och höstblomning.
Som vanligt gäller att om ni inte hittar något som intresserar er i detta programblad, så hör av er till oss med förslag på framtida aktiviteter! Kanske vill du
engagera dig och hjälpa till i vår grupp? Hör i så fall av dig till mig så får du veta
mer om vad det innebär.
Just nu sitter jag och är lite lyrisk efter en helg i Örebro på Riksförbundets sommarmöte. Det har varit en fantastisk helg med besök på både privata trädgårdar,
plantskolor, stadspark och växtmarknad. Inköpen blev förstås fler än vad jag
tänkt mig – som vanligt! Men jag planterade det mesta i går kväll - faktiskt.
Det största för oss i helgen var dock, att vår förening Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap, blev vald till årets förening 2008!
Vi har fått så mycket beröm och uppmärksamhet under helgen så man är alldeles
vimmelkantig. Själv tycker jag att vi väl inte gör något märkvärdigt, vi planerar
ju bara lite aktiviteter som råkat tilltala fler och fler i vårt område, vi har kul ihop
– konstigare än så är det ju inte.
Men faktum är att responsen från er medlemmar har också varit väldigt stor
under året, vi har fått många spontana kommentarer om att vi gör ett bra jobb och
det känns jätteroligt, hoppas vi kan fortsätta att utvecklas tillsammans, för det är
ju vi alla medlemmar tillsammans som är föreningen och nu är vi faktiskt närmre
300!
Och till främst Nina Granath, vill jag bara säga att ditt initiativ till Årets Trädgårdtävlingen har uppmärksammats mycket i helgen och tävlingen kommer nog
att gå på ”export” till många av riksförbundets lokalföreningar framöver.
Må så gott där ute så ses vi på aktiviteterna framöver, nu ska jag jobba vidare på
mitt sommarprojekt, en japan-inspirerad del av trädgården.

/ Anna Schelin,
sammankallande programgruppen.
a.schelin@telia.com

TIPS Fredag - Söndag 4-6 september
Taxinge Trädgårdsmässa Kl 10:00 - 17:00
Trädgårdsmässan vid taxinge slott är en årligen återkommande mässa som hålls utomhus i den
vackra slottsparken. i år är sjätte året i rad som taxinge slott arrangerar sin populära trädgårdsmässa
och den blir mer och mer etablerad för varje år. Besöksantalet brukar vara runt 5.000 och har ökat
varje år. På trädgårdsmässan står skördetips och odlarglädje i centrum, här ska besökarna kunna få
inspirerande idéer och goda råd till sina trädgårdar samt handla direkt från utställarna.
Under mässdagarna ges möjlighet att lyssna till flera intressanta föreläsningar.
Bosse Rappne, Hannu Sarenström och Per Bürger är tre populära föreläsningsveteraner på trädgårdsmässan.
Kostnad : 70:-

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Söndag 6 september. Arrangemang
Trädgårdens dag kl 10:00 - 15:00
Denna söndag öppnar medlemmar och andra upp sina trädgårdar för allmänheten att komma och
titta. Det är trädgårdar i både Botkyrka och Huddinge samt flera av de trädgårdar som varit med
och nominerats i våra ”Årets Trädgård-tävlingar”.
Kostnad: GRATIS!
Plats: Skicka ett mail till vår anmälningsadress eller titta på vår hemsida för att få den kompletta
listan med adresser, den kommer att finnas tillgänglig efter den 20 augusti!
Sista anmälningsdag: Ingen anmälan!
Projektansvarig: Anna Schelin
Vill du vara med och ”öppna upp” din trädgård? Skicka ett mail till a.schelin@telia.com snarast
möjligt!
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Lördag 12 september. Att besöka / shopping
Besök hos Ängsäters Perennodling kl. 09.30 – 13.00
Först presenterar Krister Lööf verksamheten och informerar om vad som gäller under besöket då
vi får gå runt på egen hand, titta och handla plantor. Ängsäters har ett brett sortiment av perenner,
perenna kryddväxter, prydnadsgräs och ormbunkar.
Vägbeskrivning ta färjan från Slagsta, följ vägen mot Färentunavägen, efter 14 km ligger Ängsäters Perenner på höger hand.
information på www.angsatersperenner.se
Sista anm datum lördag 5 september,
OBS begränsat antal platser.
Projektansvarig: Tuula Ranebäck

Söndag den 13 september. Arrangemang Långsjörundan
Kl 10:00 - 15:00
Långsjörundan är en tipspromenad med ett tiotal stationer med
olika aktiviteter för barn och vuxna. För varje station ansvarar
en förening från Huddinge eller Stockholm. I år kommer vi att
ansvara för en station. Förra året deltog närmare 1200 personer
vuxna och barn.
Plats: mer info kommer på vår hemsida.
Kostnad : 0:Sista anmälningsdag: Ingen
Projektansvarig: Tuula Ranebäck
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Måndag 14 september Fotokurs för nybörjare
19:00-21:00 5 tillfällen
En kurs för dig som vill lära dig mer om din kamera.
Oberoende om det är en kompaktkamera eller en systemkamera som du har. Kursen går i cirkelform och vi lär oss tillsammans. Vi går igenom en teoretiskt del först om kamerans uppbyggnad
och dess funktioner. Varför bilden blir som den blir. Vi träffas 5 gånger. Avslutning sker med en
fotoutställning. Kursen har inte som ambition att vi ska bli några super fotografer men vi ska förstå
alla rattar, symboler och benämningar som finns på din kamera.
Vi kommer att titta på olika enkla program som finns för att hantera / justera och spara dina bilder
på datorn. Du vill ju också kunna hitta bland alla dina bilder som du sparat.
Kostnad: 150:- exkl tillkommande kurslitteratur till självkostnad.
Plats: Jägerhorns väg 8 Kungens Kurva
Sista anmälningsdag: 4 september.
Max 10 deltagare. Kursen är just nu fulltecknad med ställ dig i kö. Kön flyttas över till nästa kurstillfälle i vår.
Projektansvarig: Tuula Ranebäck, Lärare: Gunnar Ranebäck

Måndagen 21 september. Föredrag Peter Korn
- När man vill ha allt!
Tid 19:00 - 21:00
Peter Korn är en sann entusiast som har skapat en privat botanisk
trädgård med växter från hela världen.
Peter kommer för att inspirera oss till hur man kan skapa olika miljöer för att kunna odla alla typer av växter. Peter själv har både öken
och myrmark i sin trädgård.
Om vi har tur har han också växter med sig till försäljning
Kostnad:Gratis för medlemmar, 70 kr för för icke medlemmar.
Fika finns att beställa på plats för 30 kr/ person.
Plats:Folkets Hus, Huddinge Centrum
Sista anmälningsdag: 11 september
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Tips Tisdag 22 september!
Trädgårdsinspiratören Torsten Wallin
Gå och lyssna på den kände trädgårdsarkitekten Torsten Wallin när han berättar om sin rabatt som
blev vald till ”Mästerrabatt 2009”. Torsten kommer att berätta om hur man får en trädgård att vara
praktfull under hela växtperioden.
Arrangeras av Snättringe Fastighetsägarförening
Anmälan till Halina Öhman 0704 789 236 eller 08-774 39 35
Kostnad: 50:- för Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskaps medlemmar, betalas på plats.

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26

Lördag den 26 september. Arrangemang
1000 meter konst
Just denna lördag fylls gångvägarna mellan Huddinge Centrum och Fullerstagård med konst och
hantverk. Vi får vara med och visa upp vår förening och allt vad våra kreativa medlemmar kan skapa. Skörd eller konsthantverk med trädgård som inspiration spelar ingen roll. Alla är välkomna att
sälja sina alster. Har du inget att sälja kom bara förbi och njut. Denna dag utlyser vi flera tävlingar.
Pumpatävling ”Präktigaste pumpan” ”Roligaste Grönsaken”, ” Läckraste bakverket av trädgårdens
goda”. Växtförsäljning (max plats för 10 säljare så först till kvarn…)
Dessutom är detta sista dagen att kunna rösta fram vackraste fotot i vår fototävling som pågår under
sensommaren/hösten. Alla inskickade bidrag visas upp här och vinnarfotot kommer senare att
tryckas upp på vykort.
Tid: 11:00-15:00
Kostnad: Alla utställare/säljare får lämna in ett alster med anknyting till trädgården eller två plantor
till föreningsbordet , som vi kommer att använda som lottpris.
Plats: Fullerstagård garageplan (1000 meter konst)
Sista anmälningsdag: Om du vill sälja eller ställa ut något: 16 sept.
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Fototävling 2009

Var med i vår fototävling och vinn fina priser och
inte minst äran att bli årets ” trädgårdsfotograf i
Huddinge & Botkyrka” 2009
Gör så här:
Skicka in dina bästa trädgårdsbilder till mailadressen enligt
nedan. Skicka bara en bild per mail. Du kan också lämna bilderna på CD skiva. Skicka den till Gunnar Ranebäck, Flädervägen 11A.
146 48 Tullinge
alternativt via mailadress fototavling@hu-bo-tradgard.org
senast den 14 september 2008.
Max 10 bilder per deltagare. Glöm inte ange namn, medlemsnummer, e-postadress och ange i vilket tema bilden ska tävla i.
En jury väljer ut de 10 bästa bilderna i varje tema som kommer
att visas under 1000 meter konst och där vår kära allmänhet får
rösta.
Årets två tema är:
”Liv i trädgården” och ”Träd”
•

Max 10 bilder per deltagare och tema.

•

Det är tillåtet att beskära bilderna.

•

Sista dag att skicka in bilder är den 14 september 2009.

För att bilderna ska gå att skriva ut eller trycka i A4-format är
det viktigt att bilderna har tillräckligt god bildkvalitet. Detta
innebär att storleken på din JPEG-fil bör ligga på minst 1 MB. I
kamerans manual hittar du inställningar för bildkvalitet. Om du
är osäker ställer du in högsta kvalitet.
Vi förutsätter att upphovsrätten till bilderna som deltar i fototävlingen innehas av den som anmält bilderna till tävlingen.
Har du frågor kontakta Gunnar Ranebäck, 070776 07 22 eller
08-531 816 02. gunnar@raneback.se

Några foton från 2008 års tävling
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Måndag 5 oktober Föredrag
Kl 19:00 - 20:30
Morgondagens trädgårdar
Tips och ideer om hur du nyskapar din trädgård
av Ylva Landerholm
Kom och lyssna på Ylva Landerholm. Ylva har varit ute och rest och är nu full av ideer.
Hon vill nu dela med sig av sina upplevelser och ge oss en inblick i hur hon tror morgondagens
trädgård kommer att gestalta sig. Få ideer om hur du kan nyskapa och utveckla din trädgård.
Kostnad: 50 kr för medlem. 100:- för icke medlem
Lokal: Kyrkans lokaler i Tullinge Centrum, brevid Biblioteket
Projektledare : Tuula Ranebäck
Sista anmälningsdag: 25 september
Arrangeras tillsammans med Studiefrämjandet

Torsdag 15 & 21 oktober. Kurs i Luffarslöjd.
Kl 18:30 - 21:00
Kom och tillverka egna ljuslyktor och ogräskorgar i luffarslöjd. Bengt
Ryttersten lär oss hur under 2 torsdag kvällar.
Kostnad: 200:- medl. 400:- icke medl
medlemmar har förtur
Plats: Studiefrämjandets lokaler i Tullinge
Römossevägen 25. Gå vänster vid pendelutgången mot vårdcentralen.
Projektledare: Maria Rönnlund
Lärare: Bengt Ryttersten
Sista anmälningsdag: 5 oktober

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26
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Tisdag 17 november. Föredrag
- Magnolior
Med John-Lennart Söderberg
Kl 19:00 - 21:00
Minnet av en blommande magnolia är något att vårda i höstmörkret. Just nu är det dessutom rätt tid
att beställa magnolior från de professionella plantskolorna, då kan man få tag i andra och kanske
intressantare sorter än vanligt.
Att sköta en magnolia är inte alls så komplicerat som många
kanske tror. John Lennart Söderberg har en trädgård med cirka
50 magnolior söder om Uppsala. Han har skrivit boken Magnolia, som många säkert har sett. Han kommer att berätta om
magnolior och ge skötselråd, dessutom massor av fantastiska
bilder!
Kostnad:70 kronor för medlemmar,
120 kronor för icke-medlemmar
Fika finns att beställa på plats för 30 kr/person.
Plats:Folkets Hus, Huddinge Centrum
Sista anmälningsdag:7 november
Projektledare: Kerstin Hörnsten

Söndag 22 november. Kurs
Patinera terrakottakrukor
16:00-20:00
Vi gör så att nya krukor ser gamla ut. Vi patinerar vanliga terrakottakrukor (oglaserade) med gips
och annat så att dom ser äldre ut. Fina till en julblomma kanske? Tag med 2 krukor och oömma
kläder. Vi bjuder på fika.
Kostnad:100 kr för medlem. 250:- för icke medlem. Medlemmar har förtur fram till sista anm.dag
Fika ingår
Plats:Källbrinksvägen 33 i Helena Perlows garage.
Sista anmälningsdag:12 november
Projektledare:Maria Rönnlund
Kursledare: Maria Rönnlund & Helena Perlow
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Onsdag 2 december. Föredrag
- Klosterträdgårdar
Lena Israelsson berättar om himmelska platser på jorden
19:00-21:00
Lena Israelsson är en inspirerande föredragshållare och trädgårdsskribent, som har förverkligat sitt
drömprojekt: att skriva en bok om klosterträdgårdar och om de munkar och nunnor som passionerat och uppfinningsrikt för en unik odlingstradition vidare. Boken nominerades till Augustpriset
2008.
För 500 år sedan var klosterväsendet motorn inom trädgårdsarkitektur, botanik och örtlära. Men hur ser det ut innanför murarna idag?
Onsdag 2 december kommer Lena Israelsson till Huddinge för att
berätta om allt från Sankt Antoniusklostret i Egyptens öken till det
välbärgade Valamo i Ryssland och broder Birgers dynamitodling i
Östanbäck
Klosterträdgårdar är en oemotståndlig blandning av kulturhistoria
och inspirerande trädgårdsbok, försedd med mängder av förföriskt
vackra foton.
Kostnad: 70 kronor för medlemmar, 120 kronor för icke-medlemmar.
Fika finns att beställa på plats för 30 kr.

Tips! Bergianska trädgården
Fredag 27 november, söndag 29 november kl 11.00-16.00
Fredag 4 december 2009 - söndag 6 december kl 11.00-16.00

JULUTSTÄLLNING i gamla orangeriet
Doftande utställning med julens växter, kryddor, blommor, frukter och nötter. Se dem på rot! Utställningen är öppen två helger. Under veckan mellan utställningshelgerna finns möjlighet att boka
gruppvisning av utställningen på tel. 08-16 70 30.

Gör din anmälan till kurser & aktiviteter via e-mail till anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller via telefon Karin Nilsson 08-711 76 26
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Gått Nytt år

Hänt sen sist!
Så var det dags för ett nytt exemplar av Trädgårdsbladet. Denna
gång i en något ny förpackning men innehållet är samma. En massa
roliga kurser och besök hos färgstarka personer.

På Torsdag, 23 april var det
fullt drag i folkets hus. Föredrag av Kenneth Nilsson om
”Fuchsian” den tåliga vackra
sommarblomman.

Det som hänt sen förra gången är ju att allt vi skrev och berättade
om då, har nu hänt. Det är därför dags för en liten tillbakablick i ord
och bilder, om vad som hände?

April
Startade med en ympkurs.
Lördag den 18 april. Då jag inte
själv var med får jag lyssna till
dom som var där, och vad som
jag förstått så var det en mycket
lyckad kurs.

Jenny lägger sista handen på en
ympning.

Söndag 19 april

Håkan Svensson har en teori och
praktik del innan de är dags för
praktik utomhus på riktiga träd

Kenneth Nilsson, även känd från
”Allt om trädgårds” frågespalt.

Dagen efter, på Söndag var det
kurs i ”Vackrare dukning med
blommor och grönsaker” Detta
ämne ligger inte inom mitt
intresseområde men jag gillar
att sitta vid dukat bord!

Kursen började först med ett
teoretiskt pass där man fick öva
upp färdigheterna. Därefter var
det dags att leta upp lämpliga
objekt i trädkronorna att börja
ympa in grenar på.

Ni som var där kommer säkert ihåg
den köphysteri som uppstod ett tag.

Håkan visar på lämpliga ympgrenar

Många fick blodad tand men ett
problem var, (vad jag fått reda
på) att tillgången på plåster var
för liten.

Åhörare som suger i sig all information
och kundskap som Kenneth förmedlar.

.
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Årets
trädgård
2009
Maj,
Söndag den 10de började med
en kurs i hur man planterar perenna växter i en stol. En något
ovanligt och pittoreskt slut för
en stol som tjänat ut sitt syfte.
Återanvändning i den högre
skolan.

Nina Granath offentliggör årets fem finalister till ”Årets trädgård”

Maj avslutades med tre trädgårdsträffar. Hos Inger Andersson, Bromma. Gert & Lena i
Huddinge och som avslutning
hos Lena Lang också boende i
Huddinge.
Arbetsgruppen hade nu fullt upp
med att besöka alla anmälda
trädgårdar,

Juni
Började med en trädgårdsträff
Tisdag den 2 juni. Vi besöker
Jan & Carin Bjärme Palmgren
som bor i Trångsund.

Fem glada finalister i Årets Trädgård 2009

Lördag 6 Juni Växtloppis en
händelse som blivit en årlig
succé. Nytt för i år är att vi
offentliggjorde årets finalister i
tävlingen Årets Trädgård.
Lördag 27 juni var det dags för
finalisterna att visa upp sina
trädgårdar för allmänheten.
Stockholms Radio hade haft
ett långt inslag från en trädgård
dagen innan, men vi blev lite
överraskade när vi såg att vi
hade ca 400 röstande.
På söndag den 28 juni kårades
årets vinnare på Zetas trädgård

Alla letade efter skuggan i vänta på att vi skulle offentliggöra segraren i
Årets trädgård 2009.
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En pärla i skogen
Beckasinvägen 7 (Vidja)
Karin Wilhelmsson
Under ett halvt sekel har denna
lummiga trädgård växt fram,
varsamt uppbyggd i harmoni
med naturen. Det här är något
mer än en trädgård – här vill
man bara vara!

3:a

Konstnärernas
ekbacke
Ekbacksvägen 3 (Fullersta)
Åsa Byred
Med konstnärliga händer har
naturens dramatiska förutsättningar formats till en välkomponerad upplevelse för alla sinnen.
Trolsk murgröna slingrar fram
mellan rhododendron och skira
pioner.

1:a

!
e
r
a
Vinn

Den stora familje
trädgården.
Krokvägen 24 (Fullersta) Mona
Åhlin
En klassisk mycket välskött
trädgård, mångsidig och stor för
att alla ska trivas. Här finns allt
från välansade gräsmattor, prunkande rabatter och stora lekytor
till den naturliga skogsbacken
- med egna blåbär.

5:a
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En växtkavalkad
utöver det vanliga
Skymningsvägen 9 (Skogås)
Britt Sjöholm
På denna branta sluttning hittar
du ett spännande växtval, flera
dammar i olika nivåer i en trädgård där varje kvadratmeter har
utnyttjats maximalt.

2:a

Höjden av
odlarglädje
Vistavägen 15 B (Fullersta)
Moris Sauma
Bakom det blå huset uppenbarar
sig en extraordinär köksträdgård
som för tankarna till sydländska
terrassodlingar. Här odlas smakfulla grödor från tidig vår till
sen höst direkt in till köket.

4:a

Årets
trädgård
2009
En glad arbetsgrupp som sett till att 2009 Årets Trädgård blivit genomförd,
Ett Temwork där alla hjälpt till efter bästa förmåga.
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PRESSMEDDELANDE
från Riksförbundet Svensk Trädgård

Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap får utmärkelsen Årets Trädgårdsförening.
När Riksförbundet Svensk Trädgård höll Sommarmöte i Örebro i helgen fick Huddinge-Botkyrka
Trädgårdssällskap ta emot pris som Årets trädgårdsförening 2008 för deras nytänkande, entusiasm och
envishet.
Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap är en nybildad förening som snabbt rekryterat många medlemmar och blivit en mötesplats för trädgårdsintresserade i området. Föreningen som startade 2004 har
idag närmare 300 medlemmar.
Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap har under 2008 ordnat ett 40 tal arrangemang: föredrag, kurser,
resor och trädgårdsträffar hos medlemmar, frömingel, växtloppis, fototävling och bokträff. De har
också med ett genomtänkt koncept och lokala sponsor och mediekontakter arrangerat tävlingen ”Årets
trädgård i Huddinge”. Hela 27 trädgårdar var anmälda, tio gick vidare till semifinal och fem till final.
Under en Öppen trädgårdsdag fick allmänheten besöka dem och rösta. Här har man kombinerat kunnandet hos aktiva medlemmar i trädgårdssällskapet med allmänhetens intresse och expertmedverkan
och engagerat många och fått anknytning i lokalsamhället.
Ordföranden Tuula Ranebäck säger att arrangemanget blev en verklig succé.
Mycket jobb var det, men en roligare och mer givande aktivitet kan man inte hitta på och information
om föreningen och tävlingen kom ut till många. Även 2009 har vi haft ”Årets Trädgård” och många
aktiviteter och mer blir det, säger den glada ordföranden.
Förutom äran och ett diplom får den vinnande föreningen 5 000 kronor från Svensk Trädgård.
Nio av 177 lokala trädgårdsföreningar i landet var kandidater och den vinnande föreningen följdes tätt
av Bräkne-Hoby Trädgårdsförening och Södra Dalarnas Trädgårdsförening.
Stella Westerlund, marknadsansvarig, Svensk Trädgård, 0703-85 40 50,
stella.westerlund@tradgard.org eller
Sid 18

I år välkomnade Glanshammars Trädgårdsförening
oss medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård
till Sommarmötet som hölls i Örebro med omnejd
helgen 8-9 augusti.
Hundratalet deltagare med ett spännande program
med besök i ett antal utvalda trädgårdar i och utanför Örebro.
Vi besöker också idylliska Nora och Villa Sindoro,
med mer än 550 sorters rosor, känt som ”Rosengården i Bergslagen”.
Vi var där, här kommer en liten fotokavalkad från
mötet!
Anna passar på att inhandla både
”måsten” och ”bra och ha växter”
till priser som slår det mesta.

Delar av Glanshammars trojka som
såg till att vi besökare hade det bra
och var nöjda! Troligtvis hade de
gått kurs i konflikthantering för vi
såg inga sura miner eller någon
som rynkade på näsan.

3 trädgårdar skulle vi besöka
här har vi kommit till den första
anhalten i Nora, Villa Sindoro, med
mer än 550 sorters rosor, känd som
”Rosengården i Bergslagen”

Det fanns inte utrymme till misstag
om vilka som var våra värdar.

Tuula på vandring i den stora trädgården Sindoro på 5000 kvm
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Nästa besök var hos en pensionerad
präst som passerat de 80 men hade
full koll på återvinning. Allt som
fanns i trädgården var återvunnet
material, det vi ser här är skyddsgallret till ett par extraljus till en
gammal bil. Här trivs taklöken.
En fantastisk människa med en
fantastisk trädgård.

Sista dagen, vandring i Örebros
stadspark, väl värd ett besök.

Ordförande har ordet!
Hej Trädgårdsvänner,
Sommaren börjar ta sitt slut, semestern är avslutad. På min semester var jag först i Finland, syskonträffen
blev av, jag hade med mig mina barn och barnbarn och dem flesta av släkten kunde komma. Det blev en
riktigt lyckad tillställning men tiden bara försvann jag hann inte rå om alla som jag ville, men varje morgon
fick jag äta frukost med mina barnbarn bara det var bingo.
Tävlingen Årets trädgård är avklarad, vilken succé det blev. En av sommarens varmaste dagar hade vi finaldagen, det kom så mycket folk stora och små. Kanske reportaget i Radio Stockholm bidrog till att ca 400
personer besökte och lämnade in sin röst. Det fina vädret fortsatte, prisutdelning på Zetas trädgård. Temperaturen höjdes i takt med solen strålar värmde på och spänningen vem som vinner. Många hade kommit för
att följa det spännande avslutet, det var svårt att hitta skugga där man kunde svalka sina nerver.
Årets vinnare blev Åsa Byred.
Jag vill tacka alla i arbetsgruppen och juryn som har jobbat många timmar i det här projektet utan era insatser hade vi inte kunnat genomföra tävlingen.
Hur ska jag kunna beskriva känslan som jag fick när jag fick veta av Elisabeth, förbundssekreterare i RST,
att just vi - Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap får utmärkelsen som Årets bästa förening 2008.
Utmärkelsen kunde väl inte passa bättre in än i år, 5 år och 5000 kr till föreningen. Anna Schelin, Gunnar
(min man) och jag åkte till Örebro för att hämta det fina diplomet och checken på 5000 kr och själva äran.
Lördag den 7 augusti kl 10:30 fick vi mottaga diplomet av Åke Truedsson, ordförande i RST, och inför alla
130 personer som hade kommit till årets sommarmöte i Örebro. Därefter fick vi möjlighet att berätta mer
om vår verksamhet, kurser, föreläsningar, resor, ”Årets trädgård” tävlingen (bildspelet hittar du på föreningens hemsida) Senare fortsatte vi med busstur. Dagens schema var fullspäckat med besöka i 3 st trädgårdar.
På kvällen var det en riktig gala middag, jag fick stora äran att sitta vid honnörsbordet, där satt även de 4
personer som fick Kungliga Patriotiska medaljen.
Sommarmötet ordnas nästa gång i Prins Town (Ockelbo), boka in redan nu. Sommarmötet är öppet för alla
medlemmar och värt ett besök.
Men innan nästa sommar hinner vi mycket, du håller i handen programbladet fullt med aktiviteter.
5 års jubileumet fortsätter, vi har 2 gratis föreläsningar kvar, vi får besök av några kända föreläsare, Peter
Korn och John Lennart Söderberg, hoppas även du har möjlighet att komma!
Vi har börjat samarbete med Studiefrämjandet, där vi tillsammans har bjudit in Ylva Landerholm, henne
får du träffa i Tullinge den 5 oktober. Vi har även startat ett samarbete med Snättringe fastighetsförening de
bjuder in oss att lyssna på Torsten Wallin.

Så vi syns säkert på någon av aktiviteterna.
Trädgårdshälsningar från Tuula
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