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Hänt sen sist!
Föreläsning: Drömmen 
om en bördig jord!
Föredrag: Svamp-
sjukdomar och kryp i 
trädgården.
Kompostbygge
Pilflätning
Betonggjutning
Klematisresa
Växtloppis
Besök Garden Aquatica, 
Piongubben och Julita.
Tävling, Årets Trädgård. 

Trädgårdssällskapet är 
en ideell förening vars 
syfte är att under triv-
samma former öka vårt 
kunnande om trädgård!

Årets trädgård 
 - En succé

Foto: Gunnar Ranebäck
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Ordförande har ordet!
Hej trädgårdsvänner!

Vilken vår och sommar det har varit. För 
min del har jag fått göra det som jag egent-
ligen vill  - kolla på trädgårdar.

Tävlingen Årets Trädgård har varit på 
många sätt arbetsam, med tanke på hur 
mycket jag har fått uppleva och lära mig  
gör det inget. Som ni vet var trädgårdarna 
bara från Huddinge kommun. 

Det är första året vi anordnar tävlingen, i 
början ställde vi frågan, hur mycket tid och 
kraft kan vi lägga på ett sådant här projekt?  
Vi har egna trädgårdar, familj och arbete 
att sköta. Men när vi fick bra sponsorer, 
Arena Huddinge, Zetas trädgård, Svensk 
Fastighetsförmedling med flera Huddinge 
företag. Kändes allt rätt. vi kör fast bara i 
Huddinge första året som en test. 

Det var flera som trodde på idén och vi 
fick en bra start och allt kändes rätt. Vilken 
känsla.

Med Nina som initiativtagare och projekt-
ledare, vår arbetsgrupp och jury, gick allt 
i ett högt tempo och alla bitar föll på plats 
efter hand som frågorna kom. 

Den 19 juli hade vi öppen trädgård där de 
5 finalister kunde visa upp sina trädgårdar 
men det var även finaldags för oss.

Fem totalt olika trädgårdar visade sig från 
sin bästa sida. Det kom så mycket folk, 
stora och små, unga och gamla. Alla med 
samma intresse - trädgård. Frågorna var 
många och trädgårdsägarna tyckte det 
var roligt och fick säkert flera nya träd-
gårdsvänner.  Varje trädgård hade ca 130 
besökare. Vår hemsida hade under röst-
ningsveckorna mer än 55 besökare per dag 
- en succé. 

Sommarhälsningar från Tuula

Skapa ekobalans i din 
trädgård
• Fyll några stora, grunda fat med vatten   
och ställ i skugga.

•  Sätt upp fågelholkar, fladdermus holkar

•  Lämna någon del av trädgården ostä-  
 dad, gärna med en rejäl rishög på mar-  
 ken.

•  Bygg ett stenröse där paddor och sala-  
 mandrar kan övervintra.

• Låt nässlorna blomma på en undan  
 skymd plats.

• Bjud på blommande nektarrika växter   
 från vår till höst

• Plantera rönnar, nyponrosor och andra   
 växter med vinterbär.

• Skapa övervintringsbon till fjärilar och   
 nyckelpigor av avsågade bambukäppar

Källa Allers Trädgård nr 6-7

Foto: Gunnar Ranebäck



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

Augusti 2008

1 F 32

2 L

3 S

4 M 33

5 T

6 O

7 T

8 F

9 L

10 S

11 M 34

12 T

13 O

14 T Trädgårdsträff hos Bibbi 19.00

15 F

16 L Prisutdelning ”Årets trädgård” 

på Zetas kl 13.00

17 S Visning vinnarträdgården 

13.00-16.00

18 M 35

19 T Trädgårdsträff Jeanette & 

Fredrik 19.00

20 O

21 T Sista anm.dag: Besök på Löta

22 F

23 L

24 S

25 M 36

26 T

27 O Trädgårdsträff. hos Anderssons 

19.00

28 T

29 F

30 L Sista anm.dag Zetas guidade 

tur

31 S Utflykt till Löta Trädgårdscen-

trum kl 10.00

September 2008

1 M Sista anm.dag Rosenhills 

musteri

36

2 T

3 O

4 T

5 F

6 L

7 S Långsjörundan kl 10.00-15.00

8 M 37

9 T

10 O

11 T

12 F

13 L Tips: Besök Göteborgs Lustgår-
dar.

14 S Guidad tur på Zetas 9.00-10.00

Fototävling: Sista inlämningsdag

15 M 38

16 T

17 O Sista anm.dag 1000 m konst 

(gäller säljare/utställare)

18 T

19 F

20 L Ciderkurs, Rosenhills Musteri 

21 S Alt dag Rosenhills Musteri

22 M 39

23 T

24 O

25 T

26 F

27 L 1000 m konst 11.00-16.00

28 S Fototävling: Sista dagen att 
rösta på vinnande bild.

29 M 40

30 T
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Oktober 2008

1 O 40

2 T Sista anm.dag Igelkottskurs

3 F Sista anm.dag Föredrag Rho-

dodendron & Azalea

4 L

5 S

6 M 41

7 T

8 O

9 T Sista anm.dag Kurs, Höst ar-

rangemang & mossklot

10 F

11 L

12 S Kurs Igelkottstillverkning 

10.00

13 M Prisutdelning Fototävling 

19.00  Föredrag Rhododen-

dron & Azalea 19.15-21.15

41

14 T

15 O

16 T

17 F

18 L

19 S Kurs, Höst arrangemang & 

mossklot 14.00-16.00

20 M 42

21 T

22 O

23 T

24 F

25 L

26 S

27 M 43

28 T

29 O

30 T 

31 F

Foto- 
tävling!
Var med i vår foto-
tävling och vinn fina priser och inte minst 
äran att bli årets ” trädgårdsfotograf i 
Huddinge & Botkyrka”  

Gör så här: 

Skicka in dina bästa trädgårdsbilder som är 
tagna i Huddinge eller Botkyrka till  
fototavling@hu-bo-tradgard.org  
senast den 14 september 2008. Max 10 
bilder per deltagare. Glöm inte ange namn, 
medlemsnummer, e-postadress och vad fotot 
föreställer. 

En jury väljer ut de 10 bästa bilderna som 
läggs ut på hemsidan i v. 38 där medlem-
marna sedan får rösta. Röstningen pågår 
t.o.m. 28 sept. Man får inte rösta på sina 
egna bilder.

Årets tema är trädgård i 
Huddinge-Botkyrka.
• Max 10 bilder per deltagare.

• Bilderna får inte vara manipulerade. 

• Det är tillåtet att beskära bilderna.

• Sista dag att skicka in bilder är den   
 14 september 2008.

För att bilderna ska gå att skriva ut eller 
trycka i A5-format är det viktigt att bilderna 
har tillräckligt god bildkvalitet. Detta inne-
bär 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.
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November 2008

1 L Sista anm.dag. Föredrag 

Blommande träd och buskar 

2 S

3 M 45

4 T

5 O

6 T

7 F

8 L

9 S

10 M 46

11 T Föredrag. Blommande träd 

och buskar 19.00-21.00

12 O

13 T Sista anm.dag. Kurs krans-

bindning

14 F

15 L

16 S

17 M 47

18 T

19 O

20 T

21 F

22 L

23 S Kurs. Kransbindning kl 14.00

24 M 48

25 T Sista anm.dag. Bokträff 

26 O

27 T

28 F

29 L

30 S 

Vinster 
1:a pris: en svart 8" digi-
tal fotoram som du kan 
ladda ner dina favoritbil-
der i. Fotoramen kommer 
sen att visa dina  bilder som ett bildspel.  Du  
får din vinnande bild tryckt på föreningens 
vykort med fotografens namn. En vinnar-
tröja samt 25 egna vykort och vi kommer 
att precentera dina bilder på hemsidan  och 
programbladet.

2:a pris en svart 7" digital 
fotoram som du kan ladda 
ner dina favoritbilder i. 
Fotoramen kommer sen 
att visa bilderna som ett 
bildspel. Vi kommer att publicera dina bilder 
på hemsidan och i programbladet.

3:e pris  trädgårdsbok samt  publicering på 
hemsidan + programbladet

Även du som är med och röstar har möj-
lighet att vinna. Vi kommer att lotta ut en 
trädgårdsbok och all som är med och röstar 
deltar i lotteriet. 

Prisutdelning

13 oktober kl 19.00 har vi prisutdelning 
och det sker i samband med höstens första 
föreläsning i Folkets hus i Huddinge. 

Reservation 

Vi reserverar oss att avbryta tävlingen om 
det inte kommer in tillräckligt många bidrag 
eller om inga bilder passar till vykort. Bilder 
som inte har tillräckligt hög upplösning kan 
komma att diskvalificeras.

Tävlingsansvariga förbehåller sig rätten att 
publicera levererade bilder utan ersättning. 
Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.

1:a och 2:a priset sponsras av 
 LOTS Security AB. Kungens Kurva.
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December

1 M 49

2 T Bokträff. Akademibokhandeln 

kl 19.00-21.00

3 O

4 T

5 F

6 L

7 S

8 M 50

9 T

10 O

11 T

12 F

13 L

14 S

15 M 51

16 T

17 O

18 T

19 F

20 L

21 S

22 M 52

23 T

24 O God Jul önskar Hu-Bo träd-
gårdssällskap.

25 T

26 F

27 L

28 S

29 M 1

30 T 

31 O

Öppen trädgård blev en 
succé! 
I lördags - 19 juli var de fem finalträdgårdar-
na i tävlingen ’Årets trädgård 2008’ öppna 
för allmänheten. Antalet besökare överträffa-
de alla förväntningar. Varje trädgård besöktes 
av mellan 100 och 130 personer, och ett stort 
antal röstsedlar lämnades in.

Trädgårdsägare och föreningens represen-
tanter på plats fick höra många lovord om 
trädgårdarna och om arrangemanget. ”Det 
är en jättetrevlig sysselsättning en sommar-
lördag att åka runt i Huddinge och se många 
fina trädgårdar.” ”Det är speciellt skojigt att 
finalisterna har så totalt olika karaktärer.” Vi 
fick också förslag om nya tävlingsupplägg.

Vinnarna presenteras lördagen den 16 augusti 
kl 13.00  på Zetas Trädgård.

Foto: Gunnar Ranebäck

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

Foto: Gunnar Ranebäck

Foto: Tuula Ranebäck

Foto: Gunnar Ranebäck där ej annan anges.
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Augusti 2008
Torsd 14 augusti Trädgårdsträff  
Kl 19.00

Föreningens medlemmar hälsas denna dag välkomna till 
Bibbi & Lasse!

Vi bor i ett litet villaområde som heter Fiskarhagen och 
gränsar till Bornsjöns naturskyddsområde.

Vår trädgård är ca 2000 kvm och består av rabatter, gräs-
mattor och diverse träd. Många av våra växter har jag bytt 
till mig/köpt på föreningens plantbytardagar, och några 
alster från föreningens keramik- och snickarkurser finns 
också att beskåda.

Våra planer för sommaren är att bygga staket alt plantera 
häck runt tomten så vi tar gärna emot tips och förslag på 
lämpliga häckväxter och staket     

Kostnad: Ingen kostnad, medtag gärna egen fikakorg!

Plats: Djupviksvägen 17 i ”gamla” Norsborg i Botkyrka

Sista anmälningsdag: Ingen föranmälan! Endast för 
medlemmar.

Tisd 19 augusti Trädgårdsträff 
Trädgårdsdesign  kl 19.00 
Välkommen till vår trädgård i Fullersta där vi försöker 
sudda ut gränserna mellan ute och inne.

Du får veta mer om hur en trädgårdsplanering kan göra din 
trädgård mer lättskött, trivsam och harmonisk. Vi bjuder 
på sommarbål & tilltugg.

Jeanette & Fredrik Skålander. 
www.fullerstatradgardsdesign.se     

Kostnad: Ingen kostnad

Plats: Björkstigen 6, Huddinge

Sista anmälan: Ingen föranmälan krävs. Endast för med-
lemmar. 

En kinesisk träd-
gård på Skepps-
holmen.
6/6 - 14/9 Besök en äkta kine-
sisk trädgård mitt i Stockholm, 
sommaren 2008.

Liuyingyuan - De flytande 
skuggornas trädgård 

Ett unikt samarbete med träd-
gårdsstaden Suzhou i Kina!

Trädgårdsvandringar med 
Anna-Lena Wibom, initiativta-
gare och trädgårdsentusiast

Augusti: torsdag 7 och söndag 
10, kl 14. Under utställningspe-
rioden 6/6-14/9 är entréavgif-
ten 80 kr och då gäller entrén 
förutom till den kinesiska 
trädgården också till museet.

TIPS 

Liuyingyuan - De flytande 
skuggornas trädgård. Foto: 
Karl Zetterström
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Augusti 
Onsd 27 augusti Trädgårds-
träff!19.00

Välkomna till familjen Anderssons trädgård! 
Det är en gammal trädgård. Huset byggdes 1947 och träd-
gården är väl från ungefär samma år. Den har vuxit igen 
med diverse ogräs efter c:a 15 års ”eftersatt underhåll” 
men det försöker vi så sakteliga få ordning på. 
Vi flyttade hit för drygt 4 år sedan. Det finns det mesta; 
fruktträd, berg i dagen, skogsparti - min lilla ”lund”, rabat-
ter, en nedsänkt del med mur runtom - ”sunken garden” 
tror jag engelsmännen kallar det för, samt en ny del som 
vi vill ha mer modern med inspiration från de japanska 
trädgårdarna. 
Kostnad: Ingen kostnad - medtag fikakorg! 
Plats: Snättringevägen 67, Huddinge 
Sista anmälningsdag: Ingen föranmälan - endast för med-
lemmar!

31 augusti. Rosor i mängd
Löta trädgårdscentrum i Ärla kl 10:00 
Vi åker till Löta trädgårdscentrum där Göte Boberg berät-
tar om deras verksamhet samt visar runt bland rosorna. 
Därefter finns möjlighet att inhandla växter samt fika 
till självkostnad. De erbjuder 10% rabatt till medlem-
mar i föreningen på alla fleråriga växter.  Löta trädskolor 
startades redan år 1907. Genom åren har det odlats bl.a. 
träd, fruktträd, buskar, barrväxter, klängväxter, bärbuskar, 
violer och perenner. Numera är det rosor som är speciali-
teten och årligen säljer de ca 30 000 trädgårdsrosor. Idag 
drivs företagen av Göte och Anita Boberg. I butiken hittar 
du förutom ca 750!!! olika sorters rosor, 1200 olika sorters 
perenner, brett busksortiment, fruktträd, prydnadsträd i 
olika sorlekar och former. Under vårsäsongen finns det 
även ettåriga utplanteringsväxter och fröer.  Det tar ca 1 
timme att åka dit. Vi försöker ordna till samåkning. Med-
dela vid anmälan ifall du har plats i bil eller skulle önska få 
åka med ngn annan, så försöker vi om möjligt samordna. 
Meddela även ifall du vill fika där, då de önskade få veta 
innan hur många fikagäster det blir!

Kostnad: Bensinpengar samt ev fika till självkostnadspris-
Plats: Ärla i Eskilstuna kommun 
Sista anmälningsdag: 2008-08-21 

- En trädgårds-
utställning i 
världsklass 
Följ med till Göteborgs Lust-
gårdar, en unik utställning som 
erbjuder det bästa av svensk 
och internationell trädgårds-
design, norra Europas största 
2008! Vi tar er till Botaniska 
Trädgården, Gunnebo Slott, 
Liseberg och Trädgårdsför-
eningen. Guider är Ola Bixo 
och trädgårdsdesigner Helena 
Åhlund, som även utnyttjar 
bussresan till trädgårdsprat. 
Inklusive frukost, luncher och 
kaffe på resan och en lyxig 
trerättersmiddag hos Manner-
ström på Sjömagasinet. 

Enkelt boende på Slottssko-
gens vandrarhem centralt i 
Göteborg. 

Start 2008-09-13 
Plats Göteborg  
Ledare Ola Bixo 

Lördag 08,00 - 17,00 
Söndag 08,00 - 21,00 
Avgift 2350:- 

Kursnr 23817 

TIPS 

Gunnebo slott och trädgårdar

Liseberg



Sid 10

September
Sönd den 7 september
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 tillsammans med Skärholmen-Hägersten Träd-
gårdssällskap att ansvara för en station. Förra året deltog 
närmare 1200 personer vuxna och barn. På en av statio-
nerna kommer det att hållas en hundtävling med flera olika 
moment och kategorier bl.a.

Plats: mer info kommer på vår hemsida. 
Kostnad : 0:- 
Sista anmälningsdag: Ingen

Sönd 14 september Zetas trädgård  
   kl 09.00-10.00
Guidad tur på Zetas trädgård

Kostnad: 50:- per person 
Sista anmälningsdag 2008-08-30. Inställs vid färre än 8 
deltagare
 
Lörd. 20 eller sönd 21 september  
Ciderkurs      
Dom senaste ca 25 åren har jag varje år gjort min egen 
cider på must från Rosenhill berättar vår kursledare, Ulf 
Svensson. Sedan mitten av 90-talet har jag hållit ciderkur-
ser för folk som mustar sina äpplen här.

Kursen bygger mera på min under åren insamlade erfaren-
het och besök på cidergårdar i England och Frankrike, än 
på djupa teoretiska kunskaper i pomologi eller biokemi. 
Kursen körs när lämplig frukt börjar mogna, dvs nån gång 
medio av september, och varar ca 2-3 timmar beroende på 
mängden frågor.

Ni kan även se mer info på  www.rosenhill.nu

Tid & datum: Exakt tid och datum meddelas senare. 
Kostnad:100 kr/person vid minst 10 deltagare. 
Plats: Rosenhills musteri på Ekerö

Sista anmälningsdag: 2008-09-01 Ange vid anmälan om 
ni INTE kan delta vid någon av dagarna. 

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

TIPS 

Orchidéutsällning 
Orchidéhuset har även i år 
ett samarbete med Tulpa-
nens hus ute vid Åkeshovs 
trädgårdar, Bromma. Åter-
upplev dundersuccén från 
förra året med en orkidéut-
ställning. ”Orkidéromantik” 
är temat i år och den kom-
mer att pågå under tiden 26 
september till 26 oktober. 
Café, kurser och butiksför-
säljning blir det naturligtvis 
också.

www.tulpanenshus.se

Pelargoner
Pelargonvänner och bloms-
terälskare får sitt lystmäte 
när 100 sorters pelargoner 
intar Skansen den 12 juli. 
Helgerna 12 - 13 juli och 26 
- 27 juli, kl 12 & 14, berät-
tar ”Pelargontanten” Marie 
Olsson allt man behöver 
veta om denna gamla, kära 
klenod i svenska hem. Alla 
de 100 pelargonerna står sen 
samlade i växthuset fram till 
den 30 september.

mer info www.skansen.se
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Lörd den 27 september 1000 
meters konst  kl 11.00 - 16.00
Just denna lördag fylls gångvägarna mellan Hud-

dinge 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 
med fina priser! Pumpatävling ”Präktigaste pumpan” ”Ro-
ligaste 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 vack-
raste fotot i vår fototävling som pågår under sensommaren/
hösten. Alla inskickade bidrag visas upp här och vinnarfo-
tot kommer senare att tryckas upp på vykort.  

Kostnad: Alla utställare/säljare får lämna in ett alster med 
anknyting till trädgården eller två plantor till föreningsbor-
det , som vi kommer att använda som lottpris. 

Plats: Fullerstagård garageplan (1000 meter konst)

Sista anmälningsdag: Om du vill sälja eller ställa ut 
något: 17 sept. 

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

TIPS 

Trädgårdsdagen 
i Skolparken i 
Enköping
Lörd 6 sept kl 10.00 - 16.00

Skolparken fylls med blom-
mor, blomsterlökar och andra 
trädgårdsprodukter. Från scenen 
inspireras vi av författaren och 
trädgårdsmästaren Kjell Eriks-
son och trädgårdskonsulenten 
Ylva Landerholm, bland annat 
känd från SVT:S morgonpro-
gram.

Clownen Ludmilla underhåller 
barnen. Vid Norra Å promena-
den kan nya idéträdgårdar och 
konstverk beskådas. Blomster-
binderi och Drömparken från 
ovan med hjälp av skylift står 
på programmet.

I Skolparken finns trädgårds-
sällskapet med vårt paviljong-
tak där det finns möjlighet att 
presentera föreningen, sälja 
trädgårdsgrejer och prata träd-
gård. Har du frågor, hör av dig 
till Marianne Segersvärd  
tel: 0171-44 05 15 eller  
enkoping@segersvard.com

En liten bit av skolparken 
Fotograf: Ronny Persson

Foto: Tuula Ranebäck
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Peppar & Pumpa
Kolonisternas STORA marknad 
och skördefest. 

Lördag 30 augusti kl. 11-18, 
Tantolunden, Södermalm, 

Välkommen till sommarens 
grönaste och hetaste fest!

Det finns 15 000 kolonister i 
Storstockholm – det är dags 
att vi presenterar oss. Det gör 
vi genom att ställa till med 
en brakfest i Tantolunden på 
Södermalm. Boka därför redan 
nu in lördagen den 30 augusti, 
klockan 11-18! 

Då dukar vi upp grönsaker, 
örter och buketter på marknads-
borden. Allt från egen täppa. 
Kolonister är ett internationellt 
släkte. Det kommer att märkas 
på borden. De ska digna av 
mexikansk peppar, turkisk 
squash och kinesisk gräslök. 

Annat kul: Bind buketter på 
japanska. Snickra fågelholkar. 
Få tips på läcker grönsaksmat. 
Vi korar Stockholms pumpa-
mästare, Årets Kolonikaka och 
Värsta fågelskrämman. Missa 
inte heller kolonisternas galna 
catwalk! Möt våra matglada 
kolonister.

TIPS Oktober 
Sönd 12 oktober Tillverkning av 
igelkottar 10:00 

Favorit i repris. Vi tillverkar igelkottar av björkris. Tag 
med varma kläder och en sekatör. Vi håller till på Marias 
altan. Platserna tar slut fort!     

Kostnad: 120 kr inkl material o fika (240:- icke medl)

Plats: Gärdsmygsvägen 5 i Segeltorp

Sista anmälningsdag: 2 oktober.

Månd 13 oktober  Rhodoendron och 
azalea 19.00 - 21.00 
  ”Drottningar i torvrabatten - lär dig mer om rhododen-
dron och azalea. 

Välkomna till ett spännande föredrag av Helena Obermül-
ler Wilén, ordförande i Svenska Rhododendronsällskapet, 
som berättar allt om dessa två trädgårdsfavoriter. Nu får 
du svar på dina frågor om plantering, gödning, skötsel och 
sjukdomar. Helena berättar om olika arter och hybrider 
samt visar vackra bilder.”

Kostnad:75:- inkl fika. 150:- ej medl.

Plats: Folkets Hus

Sista anmälningsdag: 3 oktober

Sönd 19 oktober Höstarrangemang 
och mossklot 14.00 - 16.00
Kom och arrangera din egen höstkorg med olika växter, 
alt, gör ditt eget Mossklot.

Ev frågor besvaras av kursledarna,  
Helena Perlow 0733-522226 
Nina Granat 070-5754009 

Kostnad: 150 kr inkl material och fika.

Plats: Källbrinksvägen 33

Sista anmälningsdag: 9 oktober
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November 
Tisd 11 november Blommande 
träd och buskar 19.00–21.00    

Träd och buskar bygger stommen i en trädgård och bildar 
dess väggar och tak. 

Lars Karlsson, landskapsingenjör och växtansvarig på 
Stångby Plantskola i Lund som  besökte oss i februari med 
ett mycket intressant föredrag om vintergröna buskar och 
träd återkommer nu med ett föredrag om blommande träd 
och buskar. 

Låt dig inspireras inför kommande trädgårdssäsong!.   

Kostnad:100 kr för medlemmar, 150 kr ickemedlemmar.

Fika kan beställas på plats till en kostnad av 30 kr.

Plats: Folkets Hus Huddinge centrum

Sista anmälningsdag:2008-10-31

Sönd 23 november Kransbindnings-
kurs  14.00
Vi träffas vid Café Nytorp kl.14.00, och tar en tur i skogen 
för att se vad den har att erbjuda. 

Vi går sedan till Källbrinksvägen 33 för att binda kransar 
och dricka glögg.  

Kursledare: Helena Perlow och Anna-lena Zetterström  
Max 6 platser, först till kvarn…                                                                                                               

Kostnad: 150 kr per pers inkl material och glögg.

Plats: Café Nytorp - Källbrinksvägen 33, Huddinge

Sista anmälningsdag:2008-11-13

Perenner – träd-
gårdens mångsi-
diga skönhet
Tisdagen den 18 novem-
ber kl 19.00 Mälarhöjdens 
kyrka. Vad kan vara bättre 
än att under årets mörkaste 
årstid börja planera för nya 
planteringar och växter inför 
den kommande trädgårds-
säsongen. 
Eva Wirén berättar för oss 
vad som passar var – i mör-
kaste skugga till starkaste 
sol. Vad trivs i torr jord och 
vad kan jag sätta där det all-
tid är fuktigt? Till exempel 
vid den nybyggda dammen.

Kom och ta del att Evas 
kunskaper nu när hon är full-
proppad med inspiration från 
sin nya arbetsplats, Zetas.

50 kr för medlemmar, 75 kr 
för övriga. Fika ingår.

Rosor 
Måndagen den 22 septem-
ber kl 19.00 i Mälarhöjdens 
kyrka.

Anders Olofsson lyckas få 
rosor att trivas i varenda 
liten skreva på sin karga 
tomt i skärgården. Kom och 
njut av vackra bilder och ta 
del av Anders goda råd om 
rosskötsel! 
Ingen föranmälan. 
50 kr för medlemmar, 75 kr 
för övriga. Fika ingår.

Arrangör: Hägersten-Skär-
holmen Trädgårdssällskap

TIPS 
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Björkstigen 6  • 141 44 Huddinge  •    tel: 0705-200 300
www.fullerstatradgardsdesign.se

Vi lämnar 10 % rabatt till medlemmar i 
Hu-Bo Trädgårdssällskap  under 2008

Fullersta 
Trädgårdsdesign

www.gardenaquatica.com • info@guardianaquatica.com

Vi lämnar 10 %  
rabatt till medlemmar i 
Hu-Bo Trädgårdssällskap 

under 2008.

Box 101   •  137 22 Västerhaninge •  tel : 08 500 227 27

Friskvårdskonsult Ewa Nyström

Massage

Adress; Patron Pehrs väg 8  •  141 35 Huddinge

Helkroppsmassage 50 minuter 550:-
medlem i Hu-Bo Trädgårdssällskap 100:- rabatt

Tidbokning tel 070-275  0961

December 2008
Tisd 2 december Bokträff med 
Akademibokhandeln i Huddinge  

19.00-21.00
Bokträff med Akademibokhandeln i Huddinge  

Vi sätter oss i mysfåtöljerna dricker thé och njuter av Träd-
gårdsexperten Annika som visar och berättar om vinterns 
lockande trädgårdsböcker, julklappstips kommer att finnas 
till försäljning och specialpriser ges till oss under kvällen.

Kostnad: 30:- och då ingår thé och kakor

Plats: Akademibokhandeln i Huddinge C, Vi stannar kvar 
efter att butiken är tömd på andra kunder - så kom inte 
sent! 
Sista anmälningsdag:2008-11-25

Statistik från vår 
hemsidan
Ett något svårslagit rekord 
har slagit i sommar. 

Under juli månad hade 
vi 1355 besökare på vår 
hemsida. Ett tag hade vi över 
55 besökare per dag och de 
tittade på 3229 sidor. Du ser 
de senaste 7 månaderna i 
statestiken nedan.

Statistik från tidigare år 

2005 1471 besök

2006 2385 besök

2007 3246 besök

2008 4012 besök 7 månader

Att få många träffar på sidan 
är roligt men ännu roligare 
är att besökarna tittar runt på 
sidorna.

Varje besökare har tittat på 
3,8 sidor i snitt, de 7sista 
månaderna.

 För mer info kontakta 
webmaster@hu-bo-tradgard.
org

M
ånad

Besök totalt

Besökta sidor

Juli 1355=43/dag 3229

Juni 468=15/dag 2673

Maj 692=22/dag 2530

April 471=15/dag 3879

Mars 307=09/dag 917

Febr 321=11/dag 987

Jan 351=11/dag 1054
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Styrelsemedlemmar och funktionärer 

Uppdrag Namn Telefon E-mail

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

Ordförande:  Tuula Ranebäck  070-675 63 34 tuula@lotsab.se

Kassör: Eva Engdahl Gäfvert 08-711 05 13 eva.gafvert@bredband.net

Sekreterare:   Maria Danielsson 08-646 30 55 maria.dan@breband.net

Ledamot: Karin Nilsson 08-711 76 26 karin.nilsson@mbox308.swipnet

Ledamot:  Nina Granath 070-575 40 09 nina.granat@bredband.net

Suppleant: Maria Korell 08-668 28 41 maria.korell@glocalnet.net

Suppleant: Sylvia Lindholm 08-774 27 21 syli@telia.com

Valberedning: Anna Schelin 0731-58 85 70 a.schelin@telia.com

Valberedning: Anna Lena Zetterström 08-711 47 56

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

Sammankallande: Anna Schelin 0731-58 85 70  a.schelin@telia.com  

Helena Perlow

Christina Åkerblad

Maria Korell

Bibbi Leiner

Nina Granth

Tuula Ranebäck

Kerstin Hörnsten

Anneli Brandt

Jenny Wik Norling

Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgiften (240:-/år) på PG 12 15-3 (Riksförbundet Svensk träd-
gård).  Skriv ditt namn, adress och att det gäller Huddinge-Botkyrka 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. en mai-
ladress 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

Då föreningens sändlista fortf ligger på min privata dator så vill jag uppmana alla er som ännu inte 
brukar få infomail av mig, att skicka er mailadress till:  a.schelin@telia.com  
Vi har i nuläget inte möjlighet att skicka ”info-mail” från vår anmälningsadress, så även om ni har an-
mält er till ngn aktivitet per mail till vår anmälningsadress, så måste ni förmedla mailadressen till mig 
om ni vill stå med på vår sändlista!       Hälsar programgruppen / Anna Schelin



Från Programgruppen
Hej alla medlemmar, så är vi mitt inne i den period som vi 
trädgårdsmänniskor njuter av som mest - då man får skörda 
sitt arbete! Det är nu rabatterna prunkar och små frösådder och 
sticklingar ger resultat. Sedan har man som vanligt massor av 
projekt som står och väntar på uppmärksamhet, men glöm inte 
det viktigaste – att passa på att njuta i trädgården också!

Denna sommar har vi i programgruppen tagit ett steg framåt i vår 
utveckling och vågat oss på att arrangera lite längre trädgårds-
utflykter en bit bort från hemmaplan, och det har varit väldigt 
roligt att se att så många medlemmar även har följt med på dessa 
resor.

Vi var ett gäng på 15 personer som besökte Julita Gård och Palles 
landställe den 15/6. vi hann även med en snabbtitt på Löta han-
delsträdgård på vägen. Dit arrangerar vi nu också en egen resa den 
31/8, där fanns ett stort utbud att välja på. Specialiteten är rosor 
där de har väldigt stort sortiment. 

När vi två veckor senare begav oss på resan till Östervåla så var 
vi 20 personer som fyndade hejdlöst i Sture Järpemos (Överbo 
Perenner) utbud, och Maria i Boda var en outtömlig inspirations-
källa som utnyttjar allt vad naturen har att ge och är en mästare 
på återanvändning och problemlösning i trädgården.

Ni kan läsa mer och se bilder från dessa resor på vår hemsida. 
Hoppas att alla har upptäckt vår ”nya” hemsida som nu ständigt 
uppdateras och fylls på med aktuella bilder. Adressen är förstås 
densamma www.hu-bo-tradgard.org 

Men det största som har pågått nu under sommaren är ändå vår 
tävling ”Årets Trädgård” det är första gången vi gav oss in på ett 
så stort projekt, och vi blev mkt glada åt att det nominerades hela 
24 bidrag! Vi i nomineringsgruppen har valt ut tio som har gått 
vidare. Vår eminenta jury har valt ut 5 trädgårdar. Öppen trädgård 
har varit allmänhetens har fått sagt sitt. Tuula har samlat in alla 
röster för räkning. Sista dagen för att rösta var i Lördags den 26de 
juli. Nu väntar vi och inte minst ägarna till de 5 trädgårdarna på 
resultatet - det får ni reda på den 16 augusti  kl 13.00 på Zetas, 
Trädgård i Segeltorp. 

Fortsatt trevlig sommar till er alla och hoppas ni finner något 
som intresserar er även i detta programblad. Annars gäller som 
vanligt att ni hör av er med egna förslag på aktiviteter som ni vill 
att vi ska arrangera! programgruppen@hu-bo-tradgard.org

Mvh, Programgruppen / Anna Schelin


