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Lökväxter, allt från Krokus till Amaryllis
Onsdagen den 23 september kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Marina Rydberg, trädgårdsmästare på Waldermarsudde,
kommer till oss och berättar om lökväxter.
Marina har en gedigen kunskap om äldre tiders trädgårdsväxter. Hon ingår bland annat i referensgruppen för lök
och knölväxter i ”Programmet för odlad mångfald”.
Hon undervisar också i ämnet lökväxter vid Skillebyholms
trädgårdsmästarutbildning i Sörmland.

TRÄDGÅRDRESA
söndagen den 6 september

Se separat lapp för mer informtion om
programmet och om anmälan.

Marina tar med sin bok för försäljning om trädgården på
Waldemarsudde.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Höstperenner med Lars Engström
Torsdagen den 29 oktober kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Lars Engström, landskapsingenjör från Växtbiten i Uppsala, visar bilder och pratar om perenner som lyser som
mest på hösten.
Det är lätt att förivra sig över alla blommande perenner i
plantskolan när man besöker dem under våren. De höstblommande perennerna har knappt tittat upp ur krukorna
och de ståtar knappast med några lockande blommor.
Inköp med ögat ger då en trädgård med få ljuspunkter
under resten av året, särskilt som de flesta buskar & träd
också blommar under våren.
Höstblommande perenner ger mycket färg och glädje under en tid på året då inte mycket övrigt i naturen blommar.
Många av höstperennerna är ståtliga och högresta då de
har haft hela sommaren på sig att växa till sig.
Foto: Eva Rönnblom

Arrangeras i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Växter som lockar fjärilar, pollinerande
humlor och bin, och även fåglar till trädgården
Torsdagen den 26 november kl 18.30. Jakobsbergs gård.
OBS! Vi startar kvällen med att äta korv kl 18.00. Anmälan
senast den 23/11 för att vi ska kunna beräkna inköp.
Eva Rönnblom är trädgårdsjournalist, tecknare, fotograf
och författare av trädgårdsböcker. De tre senaste böckerna är Trädgårdstider – en handbok för trädgården, Citrus i
kruka samt Medelhavsväxter i kruka.
Eva berättar vilka växter vi ska odla för att locka pollinerare till trädgården och hur vi kan hjälpa humlor, bin och
fjärilar att överleva vintern.
Gratislotteri med Evas böcker och någon fjärilslockande
växt som vinst.
Arrangeras i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på korv.
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