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141 60 Huddinge

Fakturaadress:
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ningslänken från 
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på hemsidan: www.
hu-bo-tradgard.org
Frågor om anmäl-
ningar: anmalan@
hu-bo-tradgard.org.

Som medlem i Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap 
är du även medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård. Mer information om dina 
medlemsförmåner finns på vår hemsida www.hu-bo-tradgard.org samt på riksför-
bundets hemsida www.tradgard.org. Alla medlemmar som lämnat sin epostadress-
får regelbundet ett elektroniskt nyhetsbrev. Saknar du det så maila anmalan@
hu-bo-tradgard.org. Vi har även en sluten facebookgrupp, dit du som medlem är 
välkommen, på adressen https://www.facebook.com/groups/HuBotradgard 
Har du frågor om våra aktiviteter så maila oss på: anmalan@hu-bo-tradgard.org. 
Har du några frågor om medlemskapet så kontakta oss på epostadressen 
info@hu-bo-tradgard.org.
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Starta från början, börja om på nytt, 
börja på ny kula; så tänker jag ofta 
när jag far omkring i vår trädgård i 
fåfänga försök att få lite ordning. Få 
det att se lite vuxet och planerat ut. 
Få till en ordning som fungerar. 

Inomhus går det bättre; kör Maria 
Kondes metod där man börjar med 
att skicka ut allt på golvet i den 
garderob, hylla eller låda man ska 
rensa. Sedan plockar man eftertänk-

samt tillbaka det man tycker om och vill behålla. Resten går till 
återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning. Ja, ni 
vet vad jag menar, typ komposten. 

Har vid några tillfällen kört samma princip i trädgården men 
resultatet vill liksom inte bli som jag tänkt mig. En gång grävde 
jag ur alla växterna ur en rabatt som efter vårens alla fina 
lökväxter alltid såg så vissen ut över somrarna. Därefter grävde 
jag upp stenar till en hel stenmur så det var ju inte så konstigt 
att det var vatten- och näringsbrist där varje sommar. På med 
massor av ny jord och kompost och tillbaka med de uppgrävda 
växterna i typ samma ordning som innan. Lite bättre blev det 
ett tag men hopplösa hörnet var fortfarande hopplöst och kir-
skålen och vintergrönan som jag rensat bort började också på 
ny kula. Nytt försök enligt samma princip. Grävde lite djupare 
och stötte på stenen. En dränga-sten skulle man förr sagt hem-
ma i Skaraborg. En sten som man använde som någon slags 
lämplighetsprövning eller rekryteringstest vid en anställningsin-
tervju med en ny dräng. Och ja, jag klarade provet med hjälp 
av hacka, spett, plankor och, måste jag erkänna, ett handtag 
från maken. Men det vill sig fortfarande inte riktigt. 

Tog med mig problemet till en kurs i trädgårdsdesign som 
föreningen ordnade för några år sedan och visade listan med 
växter för den duktiga kursledaren. Hennes analys var att jag 
har blandat skugg- och solälskande växter och måste bestäm-
ma mig för om det är det ena eller det andra. OK, spanade på 
det en säsong och noterade att det var skugga vår och höst och 
sol på sommaren när solen orkar över taknocken på huset. Så 
nu vet jag i alla fall vad jag gör för fel.

Ibland blir man illa tvungen att börja om från början. Så blev 
det i fallet med vår hemsida. Lite lappat och lagat genom åren 
och så en dag så har gränsen passerats. Haveri. Bara att börja O
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Efter förra årets succé med frösåddsgruppen så kör vi nu en repris, och 
naturligtvis är man med bara de gånger man vill och kan. 
Vi pratar frösådder digitalt, vad vi sår, hur vi sår, tips på fröfirmor,  
kanske byter vi något frö eller en planta med varandra, ja det blir pre-
cis vad vi gör det till. 
Vi använder oss av någon digital mötesplattform nedanstående tider 
och har en Facebookgrupp övrig tid där vi lägger in tips, bilder, kanske 
något vi glömde fråga eller ett recept på grönkålspaj.

Tider för fröfika:
19/1 19.00-20.00
16/2 19.00-20.00
9/3 19.00-20.00
Vill vi fortsätta efter dessa datum bestämmer vi det inom gruppen

Digital frösåddsgrupp

OBS! Bara på nätet

Anmälan: På hemsidan via simple sign up  
Gå med i frösåddsgruppen på facebook: www.facebook.com/
groups/frosadd
Kostnad: ingen
Ansvariga: Therese & Maria 

om från början. Nu är den tillbaka från en ny plattform, i en ny fin ordning. 
Som vilken garderobsstädning som helst. Mycket är sig likt sedan förut och 
vi hoppas att ni hittar det ni söker. 

Ny vår, ny odlingssäsong och nya aktiviteter som ni är välkomna att 
anmäla er till. Vi har lärt oss med tiden och är lite bättre rustade och för-
beredda på ändringar och alternativa lösningar så tveka inte att anmäla er 
till de föredrag, workshops eller trädgårdsvisningar ni vill gå på. Håll ögonen 
öppna för eventuella anpassningar och ändringar, men även för aktiviteter 
som vi hittar på och lägger till under terminens gång. Vi ses under våren i en 
trädgård nära dig.
Odla och Njut!
/Helena



Lördagen 29 januari skapar vi i stengodslera. Vi kavlar, tummar, skulpterar 
och de som vill kan testa att dreja. 

Skapa i stengodslera
lördagen 29 januari

Tid: lördagen 29 januari kl 11.00-16.00 skapar vi i stengodslera. 
Lördagen 5 februari glaserar vi våra alster. Drop in valfri tid 5/2 mellan 
8.00-16.00 för glasering, du behöver uppskattningsvis minst 2 timmar.
Om du ej kan närvara 5 februari kan kursledarna glasera åt dig.
Plats: Huddingegymnasiet
Kostnad: 400 kr för kursen betalas vid anmälan via simple sign up och 55 
kr/ kg stengodslera betalas på plats med Swish. Om någon saknar swish 
går det säkert att hjälpas åt på plats, eller göra en överföring. 
Antal: Minimum 12 deltagare för att kursen skall bli av, max 16 deltagare.
Anmälan: På hemsidan via simple sign up 
Sista anmälningsdag: 20 januari. Anmälan är bindande. Du har rätt att 
överlåta din deltagarplats till annan medlem om du kommer på efter 20/1 
att du inte kan komma, meddela oss då vem som kommer i ditt ställe, eller 
kolla med oss om det finns en kölista. Meddela ändringar till anmalan@hu-
bo-tradgard.org. Om du avbokar eller bara uteblir så att vi blir färre än 12 
så är du skyldig att betala för din kursplats ändå. Genom att du anmäler dig 
så accepterar du dessa villkor.
Medtag: lunch och annat du vill äta och dricka, oömma kläder och skor
Kursledare: Amanda Suomy Peterssen och Cecilia Adlercreutz
Ansvarig från föreningen: Maria Korell



Owe Jaktlund är en intressant trädgårdsprofil, som tidigare var en av 
redaktörerna för Trädgårdsamatörernas tidning. Han har frösått sedan slutet 
av 70-talet och delar på den här träffen med sig av sina erfarenheter av hur 
man gör och vad man ska tänka på för att få så många fröer som möjligt 
att gro, även av ovanliga rariteter.

Tid: tisdagen 8 februari kl 18.30-20.30 ca.
Kostnad: 50:-
Plats: Digitalt, via Zoom. Länk mailas ut till anmälda några dagar innan 
föredraget.
Anmälan: görs på hemsidan
Sista anmälningsdag: 4 februari
Ansvarig från föreningen: Terttu Kinnari

Allt om frösådd med 
Owe Jaktlund
Ett digitalt föredrag tisdagen 8 februari



Hur kan man tänka för att skapa 
struktur, balans och harmoni i sin 
trädgård och samtidigt göra kli-
matsmarta val? Du får tips, inspi-
ration och råd att använda i den 
egna trädgården. Vi går igenom 
vikten av att veta trädgårdens 
förutsättningar, storlek, läge och 
jordmån. Sedan knyter vi ihop det 
med önskemål, funktion, färg och 
form, växtval och klimatsmarta 
val för en hållbar trädgård. Under 
kursen får du konkreta tips som 

Liten kurs 
i trädgårds-
design

du kan använda i den egna trädgården.  
 
Kort om kursshållaren: Pia har tidigare varit medlem i föreningen i många 
år och driver sedan några år det egna företaget Hedenblads Trädgård och 
Design och hjälper trädgårdsägare med design och rådgivning. www.heden-
bladstradgard.se Sedan sommaren 2021 så är hon Västkustbo och har ett 
nytt trädgårdsprojekt på en bergstomt i Bohuslän. 
 
Tid: onsdagen 23 februari kl 18.30-21.00.
Plats: Lilla salen, Kulturhuset (Folkes) Huddinge C
Kostnad: 350:- 
Max 20 deltagare
Anmälan: via hemsidan
Sista anmälningsdag: 15 februari
Ansvarig från föreningen: Terttu Kinnari



onsdagen 2 mars

Årsmöte 2022

Vartefter årsmöteshandlingarna blir färdiga så kommer de att publiceras på 
hemsidan under rubriken Årsmötesdokument 2022.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
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 årsavgift 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. Eventuella avtackningar
17. Mötet avslutas 

Dragning i kruklotteriet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet, dvs  
senast den 26 januari. Skicka gärna eventuella motioner med e-post till 
info@hu-bo-tradgard.org, eller till någon i styrelsen via den kontaktinforma-
tion som finns på hemsidan eller i tidigare nummer av Trädgårdsbladet.

Tid: Onsdagen den 2 mars klockan 18.30
Plats: Stora salen, Kulturhuset, Huddinge centrum

Efter årsmötet håller vår hedersmedlem Gunnel Carlson ett  
föredrag med rubriken ”Mina, dina och allas våra gröna rum”. Alla  
medlemmar och registrerade familjemedlemmar i föreningen är välkomna 

Kallelse   till



Årsmöte 2022

och går gratis på föredraget. Mer information finns på hemsidan, och på 
nästa sida i trädgårdsbladet. 

Planen är att föreningen också bjuder alla deltagare i årsmötet på fika, och 
till det behöver vi er anmälan senast den 23 februari för att kunna 
beräkna åtgången. Vill du vara säker på att ha en sittplats och uppkopier-
ade årsmöteshandlingar behöver du också anmäla dig. Anmälan sker genom 
biljettbokning på hemsidan.

Som läget nu är lovar vi ingenting bestämt utan följer ständigt 
Folkhälsomyndighetens och regeringens information och anpassar oss efter 
de restriktioner som gäller vid tillfället för årsmötet. Spana efter eventuella 
ändringar och ny information på hemsidan, i Facebook-gruppen och i  
eventuella nyhetsbrev. Dubbelkolla så att din epostadress blir rätt när du 
anmäler dig så att vi kan maila eventuella ändringar.

Styrelsen hälsar er välkomna!

På årsmötet drar vi som vanligt vinnarna i medlemslotteriet. Första pris är 
ett presentkort på 1000:- på en näraliggande plantskola. Förutom att ni 
kan köpa lotter vid vissa aktiviteter och vid årsmötet så finns möjligheten 
att köpa lotter via simple-sign up när ni anmäler er till aktiviteter. Lotter 
går också att köpa genom att Swisha till ordförande Helena Hemming 
på telefonnummer 0730 755765 till och med den 1 mars. Ange att det 
gäller Kruklotteriet på meddelanderaden. Ditt namn och telefonnummer 
kommer automatiskt med i meddelandet och antalet lotter framgår av den 
summa du skickar; 10 kronor per lott.

kruk-lotteriet



2 mars, 2022

Trädgården skall vara 
till lust och glädje, aldrig 
plikt och slit. Trädgårds-
journalisten Gunnel Carl-
son kommer till oss efter 
årsmötet den 2 mars och 
berättar om lyckan med de 
gröna rummen, ditt eget 
och andras. Och så blir 
det förstås också en liten 
glimt in i snödropparnas 

Swisha 10:-/lott på 

0730 755 765, skriv 

“Kruklotteriet” som referens. 

Dragning på årsmötet 2 mars.

Mina, dina och allas våra 
gröna rum - föredrag med 
Gunnel Carlson

värld.

Föredraget är bara öppet för medlemmar samt registrerade familjemedlem-
mar, och är gratis. Om pandemin inte tillåter att vi ses så kikar vi på en 
alternativ lösning.
Är du inte redan medlem eller familjemedlem så kan du bli det på hemsidan

Tid: onsdagen 2 mars ca 19.00, direkt efter årsmötet.
Plats: Stora Salen, Kulturhuset Huddinge C.

Anmälan: senast 23 februari på hemsidan

Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling

Foto: Pernilla Wästberg
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Det är åter dags för föreningens kanske mest prestigefyllda tävling – Pelar-
gontävlingen. Var med och utmana andra medlemmar i Huddinge-Botkyrka 
Trädgårdssällskap, för att få fram den ståtligaste pelargonen. Vi köper in 
sticklingar från Sune Trygg i Tungelsta, alla är i samma storlek, sen är det 
upp till varje deltagare att sköta sin stickling efter konstens alla regler  och 
hemliga knep.

Tävlingen är öppen för alla föreningens medlemmar, alla är välkomna.

Vinnare utses på 1000 meter konst som brukar gå i stapeln i slutet på 
september, där utser både domare och publik sin favorit. Om eventet inte 
skulle bli av kommer vi att hitta ett annat passande event där vinnaren kan 
utses!

Sticklingarna hämtas mellan den 27-31 mars kl 18-20 eller efter överen-
skommelse, hos Pernilla på Grenvägen 2 i Segeltorp
Kostnad: 40 kr
Anmälan: via länk på hemsidan 
Sista anmälningsdag: 18 mars
Ansvarig från föreningen: Pernilla Claug

Pelargon-
tävling 2022



Drakäggskursen som blev inställd 2020 kommer 
att bli av i maj 2022 om coronaläget tillåter, för de som 
redan är inbokade. Vi mailar och kollar om alla vill ha kvar 
sina platser snart, och lägger sedan ut eventuella över-
blivna platser på hemsidan och i facebookgruppen.

I mars är det dags för diverse frösådder, sticklingar och att ta fram dahl-
iaknölar, dela dem och förkultivera så att de blir klara för utplantering i 
maj/juni. 
Ta med det ni vill dela, dela med er och/eller byta mot något annat av 
intresse.
Dahliaknölar mår bra av att delas. Man får fler plantor också. Kom och lär 
er tricken att dela av Lilian Bjelton. Knölarna bör vara rengjorda från jord 
för att kunna se tillväxtpunkterna. Ha med er vass sekatör, etiketter och 
permanent penna för att kunna märka delarna. Lilian inleder med att visa 
tillvägagångssättet vid delning av knölar. Sedan delar vi våra egna.
Ta gärna med er fika också.
Tid: måndagen 21 mars kl 19.00-21.00
Plats: Segeltorpsskolans gamla matsal (byggnad Poppeln), Chronas väg 
12, Segeltorp
Kostnad: 0:-
Anmälan senast: 14 mars
Max antal: 20 personer
Anmälan: via hemsidan
Ansvarig från föreningen: Lilian Bjelton

Sticklingar och dahlia-
knölar – en bytesträff



Alla medlemmar i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap får denna dag 
20% rabatt på växter mot uppvisande av aktuellt medlemskort. Gäller 
enbart på plats, inte i e-handeln, och gäller inte tillbehör eller i restau-
rangen. Ingen anmälan krävs. 
Tid: tisdagen den 3 maj kl 10.00 – 18.00 
Plats: Zetas Finsmakarens Trädgård, Blombacken 2 (G:a Södertäljevä-
gen 194) 
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming

Medlemsrabatt hos Zetas

Vi återkommer med ett datum för gödselhämtning i vår. Håll utkik på hem-
sidan och se till att vi har din epostadress, så meddelar vi vilken dag det blir 
och när det går att boka. 

Gödselhämtning



Sommarens trädgårdsträffar
 
Vi besöker varandras trädgårdar, balkongodlingar/kolonilotter och pratar 
trädgård och inspireras. Detta är ett bra tillfälle att under trevliga former 
lära sig mer om trädgård eller dela med sig av sin kunskap till andra. Det är 
också ett fantastiskt tillfälle att få en massa inspiration. Tänk på att detta 
inte är en trädgårdstävling utan ett tillfälle för oss som älskar trädgårdar att 
träffas och prata och byta erfarenheter. Alla kan vara med! De som anmäler 
sig måste dock ta emot ett besök av gruppen.
Du bestämmer själv om du vill öppna trädgården även för övriga medlem-
mar i föreningen eller om det bara ska vara för denna ”slutna grupp”. Både 
vi och också många av våra medlemmar uppskattar dock att så många träf-
far som möjligt blir öppna för alla medlemmar. Om du vill kan du ha föran-
mälan så att du vet i förväg hur många som beräknas komma på besök. 
Beroende på hur många som anmäler intresse, så kan vi dela upp oss i 
mindre grupper. Om man redan vid uppstartsmötet meddelar att man vill 
öppna sin trädgård även för andra, så kommer det att läggas ut på hemsi-
dan i maj. Kommer man på lite senare att man vill öppna sin trädgård för 
övriga medlemmar så kan man själv annonsera om det i vår facebookgrupp. 
Övriga träffar informeras om endast internt i ”Trädgårdsträff-gruppen”.

Ni som vill öppna era trädgårdar anmäler er via simple sign up på 
hemsidan. 
Alla ni som anmält att ni vill delta och öppna era trädgårdar blir inbjudna till 
ett uppstartsmöte och trädgårdsvisning som preliminärt planeras till 
måndagen 16 maj kl 18:30 hos Helena Hemming i Huddinge. Då 
kommer vi tillsammans att boka datum, tider, form för visning av 
allas trädgårdar. Därför är det viktigt att delta i detta första möte.
Ansvarig från föreningen: Maria Korell, 070-4218717 Välkomna med er 
anmälan!



Vi har en tvådagars workshop på gång. Det är dags för en ny betongmix. 
Denna gång är grunden perlite på frigolitstomme. Det gör att alsterna inte 
väger så mycket. Du kan göra ett konstverk, som t ex lejonet på bilden, 
eller ett tråg för alpiner. 
Vi kommer att arbeta utomhus, så kläder efter väder gäller. Vi håller till på 
en gräsmatta.

Tid: 28 och 29 maj kl 10.00-14.00 
Plats: Hemma hos Therese på Lövtäktsvägen 29 i Huddinge  
Kostnad: 500 kr
Anmälan: Anmälan görs via simple sign up på hemsidan 
Sista anmälningsdag: 18 maj. Max 8 deltagare. 
Medtag: frigolitstomme efter smak, beroende på vad du vill göra. 
Frigolitlåda kan t ex fås/köpas i fiskdisken och akvarieaffärer. Du kan också 
beställa online, hos förpackningsföretag. Vill du skapa något från en 
frigolitskiva så finns de i bygghandeln. Var ute i god tid. 
Ta även med: kniv, oömma kläder, plast/gummihandskar, hink, slev, ev 
rasp om du har, egen mat/dryck. 
Kursledare: Maria Korell 070-4218717

Skapa tråg  

i lättbetong



Växtloppis 6 juni

Vår traditionella växtloppis äger rum måndagen den 6 juni. Vi återkommer 
med besked om var. 
Föreningens medlemmar säljer perenner, sommarblommor, grönsaksplantor, 
buskar, träd, trädgårdsböcker och krukväxter. Alla är välkomna att handla, 
även icke medlemmar!
 
Tid: måndag den 6 juni, 13.00 – 15.00, försäljning startar 13:00 vid given 
signal 
Plats: Info kommer senare 
Kostnad: Ingen entré för köpare. Kostnad 60 kr/person för säljare, 
du tar själv med dig bord om du vill ha och påsar till dina plantor.                                                                                 
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed 
Sista anmälningsdag för säljare: 30 maj.
Anmälan sker via simple signup på hemsidan



Tusen trädgårdar
söndagen 3 juli

3 juli är det dags för tusen trädgårdar igen! Vi återkommer med mer info 
om hur du som vill öppna din trädgård anmäler dig och hur du som vill titta 
på trädgårdar hittar de öppna trädgårdarna.

Letar du efter fakturan med årsavgiften för 2022 samt medlemskortet? De 
kom med tidningen Hemträdgården nr 6 2021 istället för med program-
bladet. Sista betalningsdag 31 januari 2022. Kontakta medlemsservice på 
Riksförbundet svensk trädgård om du inte hittar dem: 
medlemsservice@tradgard.org


