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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 riksförbundets hemsida www.tradgard.org. Alla medlemmar som lämnat sin epostadressfår 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.

Styrelsen 2022

Ordförande: Helena Hemming, 0730-755 765,
08-7794191, helena.hemming@telia.com
Kassör: Sophia Lidén, 0708-729005, sophia@liden-privat.net
Ledamöter:
Maria Korell, 070-421 87 17, maria.korell@icloud.com
Jenny Wik Norling, wik_norling@telia.com
Therese Disenhed, 070-779 35 33,
therese.disenhed@gmail.com
Britt Flodetorp, 076-942 08 13, britt.flodetorp@telia.com
Pia Påhlsson, 070-4970729, pia.pahlsson@hotmail.se
Suppleant:
Siiri Öhman, siiri.ohman@gmail.com

Programgruppen 2022

Kontakta programgruppen via anmälningsadressen
anmalan@hu-bo-tradgard.org.
Jenny Wik Norling, sammankallande, wik_norling@telia.com
Maria Korell, maria.korell@icloud.com
Terttu ”Teppi”Kinnnari, tradgardsfreak@gmail.com
Therese Disenhed, therese.disenhed@gmail.com
Lilian Bjelton, lilian@bjelton.se
Helena Hemming, helena.hemming@telia.com
Eva Andersson, evamari.andersson@hotmail.com
Christina Carlsson, christina.kallarhagen@telia.com
Lotta Jarl, lottajarl01@gmail.com
Webmaster för hemsidan: Britt Flodetorp,
076-942 08 13, britt.flodetorp@telia.com
Medlemskort och adressändring mm:
Medlemsservice hos Riksförbundet Svensk Trädgård
medlemsservice@tradgard.org, 08-792 13 15
måndag-torsdag 09.00-12.00

Kontakta oss
Postadress till
föreningen:
Huddinge Botkyrka

Trädgårdssällskap
c/o Helena Hemming
Frimans väg 3B
141 60 Huddinge
Fakturaadress:
Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
c/o Sophia Lidén
Tantogatan 63, 6 tr
118 42 Stockholm
faktura@hu-botradgard.org
Vårt bankgironummer: 5756-6390
Anmälan till aktiviteter gör du genom
att klicka på anmälningslänken från
respektive aktivitet
på hemsidan: www.
hu-bo-tradgard.org
Frågor om anmälningar: anmalan@
hu-bo-tradgard.org.

..
Ordföorande har ordet

Jag har hittat en ny favorit i
trädgårdslandet. Den står inte i raka
rader, vilket i och för sig inte är så
vanligt i mitt trädgårdsland men i
det här fallet beror det på att den
har sått sig själv och därför står lite
hullerombuller. Chenopodium album
eller svinmålla är en ört som, enligt
Wikipedia, ofta förekommer som
”ogräs”. Inte som ogräs utan som
”ogräs”! Citat-tecknen signalerar tydligt att den korrekta tolkningen är
att detta inte alls är ett ogräs. Jag minns att min mamma blandade den med nässlor och kirskål och lite annat så kallat ogräs
i såser och soppor men just svinmållan har jag inte förrän nu
upptäckt är den bästa och godaste bladgrönsaken. Behöver inget pjosk, klarar en rejäl frostnatt, inga speciella krav på vatten
eller gödning, och som sagt så behöver man inte ens så den,
bara att lämna en fröplanta. Av informationen på nätet framgår
det att den dessutom är nyttig, speciellt fröna, och att den är
nära släkt med quinoa (Chenopodium quinoa). En traditionell
gröda i Sydamerika som på senare tid har fått en renässans.
Jag funderar på om jag ska lämna sådden till naturen även
i fortsättningen eller om jag ska samla lite frön att så i raka
rader nästa år. Jag tror det får bli lite både och för säkerhets
skull. Sedan behöver den ett mer smakfullt namn, inget fel på
svin, egentligen, men lite nedsättande låter det. Det kan väl
räcka med att vi kallar den för målla, rätt och slätt.
Hösten program finns på hemsidan men glöm inte att hålla koll
på nyheter och eventuella extra aktiviteter som publiceras i den
slutna Facebook-gruppen och i Nyhetsbreven. Är du inte med i
Facebook-gruppen så är det bara att anmäla sig, alla medlemmar är välkomna. Får du inte Nyhetsbreven så meddela oss din
e-mailadress så kommer de att droppa in var eller varannan
månad. Höstmörkret blir ännu lite mysigare om trädgårdsaktiviteterna fortsätter efter att frosten gjort sitt.
Odla och Njut!
/Helena

Guidad visning av
Skansens trädgårdar
Torsdagen 4 augusti ordnar vi en guidning runt Skansens trädgårdar med
vår medlem Nina Granat.
Vi träffas innanför huvudentrén klockan 16.00 efter att var och en har löst
inträde, promenerar gemensamt på Skansen och guidas genom några av
de finaste trädgårdarna där Nina berättar om utformning och växter. När vi
tycker att det passar tar vi en fikapaus med medhavd picknick. Vid sämre
väder så kan picknick intas inomhus på avsedda platser på Skansen.
Tid: torsdag den 4 augusti kl 16.00 – 18.00
Kostnad: Ingen kostnad för guidningen. Inträde på Skansen 220:respektive 200:- för vuxen respektive pensionär, eller om du har något
rabattkort eller årskort så gäller det som vanligt.
Anmälan: via länk på hemsidan, max 25 personer.
Sista anmälningsdag: 2 augusti
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming

Biologisk mångfald i
Sjödalsparken
och info om Huddinges gröna planer

Vi träffas i nya Sjödalsparken som invigdes tidigare i år för en guidad visning genom parken. Under kvällen får vi beskrivet tankarna bakom utformningen av parken och en presentation av det viktiga arbetet kring biologisk
mångfald som bedrivs i kommunens grönområden, ett arbete som varit vägledande i utformningen av de olika inslagen i parken. Vatten har lyfts fram
som en bärande länk genom parken och förutom växterna som trivs i den
miljön hyser parken även ängsväxter, perennrabatter och har ätbara inslag.
Allt för att bli ett levande inslag i området och en attraktiv mötesplats för
alla åldrar.
Våra guider för kvällen är:
Christian Ottosson, kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt
underhåll av stads- och utemiljöer i Huddinge kommun och
Emilia Molin och Anders Kling, Landskapsarkitekter från företaget Land
Arkitektur som har utformat parken.
Tid: tisdagen den 16 augusti kl 18.30-20.00
Plats: Samling vid scenen i Sjödalsparken, Huddinge C
Kostnad: gratis för medlemmar
Max 50 deltagare
Anmälan: via länk på hemsidan
Sista anmälningsdag: 14 augusti
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming och Christina Carlsson

Guidad visning av
Bergianska trädgården
Välkommen på en guidad visning av Bergianska trädgården. En pärla i vårt
närområde. Vi går runt i trädgården i 1,5 timme med kunnig guide. Sedan
slår de som vill sig ner och njuter av medhavd picknick.
Vi samlas vid informationstavlan vid parkeringen (norra entrén). Se karta
på www.bergianska.se under “Besök oss”. På grund av byggnationer i
området är antalet parkeringsplatser begränsade. Var ute i god tid, samåk
gärna och använd gärna kollektivtrafiken.
Tid: onsdagen 31 augusti, kl 17.00
Kostnad: 100:Plats: Bergianska trädgården, Gustafsborgsvägen 4 (Frescati), Stockholm
Anmälan: görs på hemsidan, max 25 personer
Sista anmälningsdag: 20 augusti
Ansvarig från föreningen: Eva Andersson

Höstväxtloppis
4 september

Vi planerar en höstväxtloppis 4 september. Det blir en “promenadloppis” i
Solgård i Huddinge, där flera säljare samsas på varje tomt och köparna går
emellan.
Föreningens medlemmar säljer perenner, sommarblommor, grönsaksplantor,
buskar, träd, trädgårdsböcker och krukväxter. Alla är välkomna att handla,
även icke medlemmar!
Du som vill sälja anger om du söker plats i någons trädgård eller om du bor
i området och har plats även till andra.
Tid: söndagen den 4 september 13.00 – 15.00
Plats: Adresser anslås senare
Kostnad: Ingen
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming
Sista anmälningsdag för säljare: 25 augusti
Anmälan sker via simple signup på hemsidan

Föredrag:

Trädgårdsirisar med
Gunilla Härefelt
Gunilla är självlärd amatör som har specialiserat sig på trädgårdsirisar - moderna hybrider,
så kallade “germanica-hybrider”. Hon har odlat
iris i drygt 10 års tid och har på senare år börjat
göra egna korsningar, som hon handpollinerar
och driver upp från frö. Hon importerar alla irisar
själv, eftersom urvalet på svenska plantskolor är
väldigt begränsat. Gunilla berättar hur hon gör,
och pratar om odling (jord, läge, gödning, delning, plantering, sjukdomar och problem mm).
Lite historik, odlingsvärda sorter, fröförökning mm. Även tips på inköpsställen och internetsidor. Gunilla har med sig plantor till försäljning.
Tid: lördagen 17 september kl 14.00-16.00
Plats: Hörningsnässkolans matsal, Tunholms väg 3, Huddinge
Kostnad: 50:- för medlemmar, 100:- för icke-medlemmar
Ansvarig från föreningen: Terttu “Teppi” Kinnari
Sista anmälningsdag: 7 september. Anmälan sker
genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns på hemsidan

Workshop

Gör drakägg
med Lena

Den tidigare pandemiuppskjutna
kursen kommer nu att hållas! De
som var anmälda 2020 har fått mail
om att behålla sina platser. Pga några uteblivna svar har vi nu 5 lediga
platser till denna tidigare fullbokade
aktivitet aktivitet.
Vi skapar läckra “drakägg” att använda som ljuslyktor eller skålar.
Materialet är spackelbruk. Kursledare är Lena Stengård-Hamnell.

Vi använder ballonger av olika storlekar samt burkar som stöd. Vid första
träffen skapar vi 2-3 ägg var och vid andra träffen målar vi äggen invändigt.
Tag med en liten bytta/burk/litermått att blanda bruk i, yoghurtburkar/byttor eller liknande att stötta upp äggen i och liten spade/slev/murslev att
blanda med. Varje ägg behöver ett eget stöd under torktiden. Glöm inte
gummi-/plasthandskar och det du vill äta/fika.
Tid: Tillfälle 1 (spackla) 23 september 18.00-19.30, tillfälle 2 (måla)
25 september 10.00-11.30
Plats: Merkuriusvägen 30, Huddinge
Kursledare: Lena Stengård-Hamnell
Kostnad: 200:-/pers
Fika: ta med det du vill fika
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup,
på länk från hemsidan
Sista anmälningsdag: 12 september
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling

Grunden till att skapa
en klimatsmart
trädgård

Med framtidens klimatförändringar kommer vi med stor sannolikhet att
kunna räkna med ett allt extremare klimat, med snabba kast mellan hetta,
torka och kraftiga skyfall. Det kommer att ställa allt högre krav på hur vi
bygger upp våra hus och designar trädgårdar.
Nina Thelberg Eklund jobbar som trädgårdsarkitekt och arbetar främst med
privatpersoner i det egna företaget Älska Trädgård på Ingarö i södra Stockholm. Hon har alltid haft ett brinnande intresse för just miljöfrågor och är
en aktiv styrelsemedlem i föreningen Hållbara trädgårdsföretag och håller
på att certifiera sig inom just hållbar trädgårdsdesign via London College of
Garden Design. Hon har även tidigare medverkat på bland annat Nordiska
Trädgårdars inspirationsscen samt ‘Trädgårdsmorgon’ där hon tipsat om
klimatsmarta trädgårdar och hur man ska tänka kring bevattning.
Tid: onsdagen 5 oktober kl 19.00-21.00
Plats: Stora salen, Kulturhuset, fd Folkets hus, Huddinge C
Kostnad: 100 kr för medlem, 200 kr för icke medlem
Anmälan: På hemsidan via simple sign up
Sista anmälningsdag: 4 oktober
Ansvarig från föreningen: Christina Carlsson

Odla hela året med
Farbror Grön
Tisdagen 18 oktober får vi besök av Farbror Grön, eller Johannes Wetterbäck som han heter. Han ska hålla föredrag för oss om att odla hela året:
Varför begränsa odlandet bara till vår och sommar, när året har två årstider
till som kan grönska? I föreläsningen Odla hela året berättar han hur man
kan tänja på gränserna och odla ätbart under så lång tid som möjligt, hur
man kan utnyttja plats för att få flerskördar på liten yta, hur fönsterbrädan
kan ge grönt då utomhusklimatet inte kan. Därtill ger han läckra tips på vad
man kan göra med sin skörd.

Tid: Tisdagen 18 oktober kl 19.00
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2 B, Tumba. Nära pendeltåg,
parkering finns på området.
Kostnad: 100:- för medlemmar, 300:- icke medlemmar.
Anmälan: sker genom biljettbokning på hemsidan
Sista anmälningsdag: 7 oktober
Ansvarig från föreningen: Lotta Jarl

Underbara kålrötter
Älskad, hatad, underbara kålrot!
Matti Leino, forskare i kulturväxthistoria vid Stockholms universitet,
berättar om kålrotens korta men
omvälvande historia. Från en finsk
bondes kålgård, via den agrara
revolutionen till världskrigens nödår.
Vi får också höra Mattis bästa
odlingstips, om nya sätt att tillaga
kålrötter och listan på de allra bästa
sorterna.
Tid: onsdagen 16 november kl
19.00-21.00
Plats: Stora salen, Folkes/Kulturhuset, Huddinge C
Kostnad: 50 kr för medlem, 100 kr
för icke medlem
Anmälan: På hemsidan via simple
sign up
Sista anmälningsdag: 7 november
Ansvarig från föreningen: Jenny
Wik Norling

Workshop i trädgårdssnickeri, 5 gånger
Har du längtat efter att tillverka något av trä till din trädgård?
Med hjälp av olika tekniker och trämaterial som du kan köpa på plats eller om du har eget trämaterial du vill använda så har du nu möjlighet att
förverkliga din längtan. Vi ordnar en workshop som sträcker sig över fem
kvällar, med en kunnig träslöjdslärare som ledare. Vi håller till i en slöjdsal
på en skola, så vi har full tillgång till olika verktyg och maskiner.
Tid: 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 och 1/12 kl 18.00-21.00.
Plats: träslöjdsalen i Malmsjö skola, Grödinge
Kostnad: 500:-/pers för kursen, betalas vid anmälan. Kostnad för material
tillkommer som betalas på plats med Swish.
Antal: 10 platser
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, på länk från
hemsidan. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag: 27 oktober
Medtag: oömma kläder och skor, ev något att dricka/äta.
Kursledare: Per Walander
Ansvarig från föreningen: Christina Carlsson

Trädgårdskeramik

I samarbete med Lera och Mera erbjuder vi dig en helgkurs i keramik, med
mycket tid för skapande.
Du får möjlighet att tillverka något till din trädgård i stengodslera med hjälp
av olika tekniker; ex kavla, tumma samt ringla.
Tid: Lö och sö 29-30/10 kl 10.00-15.00. Glasering Lö 12/11 kl 10.00-13.30
Plats: Rådsvägen 3, Huddinge
Kostnad: 1400 kr för kursen som betalas vid anmälan via simple sign up.
Kostnad för lera tillkommer som betalas på plats med Swish.
Antal: 8 platser (minst 6 platser bokade för att starta kursen)
Anmälan: På hemsidan via simple sign up. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag: 21/10.
Medtag: Något du vill äta och dricka, oömma kläder och skor
Kursledare: Monica Malmström
Ansvarig från föreningen: Christina Carlsson och Maria Korell

