
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

HÖSTENS PROGRAM 2009

Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap 
– en lokalförening inom Riksförbundet Svensk Trädgård.

Lökar och gräs med Gunborg Mattsson
Torsdagen den 3 september kl19.00 i Mälarhöjdens kyrka.

Låt dig inspireras av Gunborgs bästa val av vårlökar,  
precis när det är rätt tid för att gräva ner dem i jorden.  
Vi får även tips på vackra gräs för trädgård och kruka. 

Gunborg Mattsson är trädgårdsskribent och arbetar sedan 
många år på Zetas. Hennes senaste bok heter ”Plantsko-
lans bästa val”.

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår.

Gör egna trädgårdsigelkottar
Lördagen den 19 september kl 13.00 i Segeltorp.

Maria Korell hjälper dig att göra söta små igelkottar  
av björkris. Igelkottarna kan du ha som prydnader i  
trädgården eller på balkongen.

Anmälan på anmalan@hstradgard.org senast  
den 5 september. Eller ring till Barbro Wahlberg.  
Vid anmälan får du adressen till var vi kommer att hålla till.

Minimum sex deltagar för att aktiviteten ska genomföras 
och maximalt tio. Först till kvarn gäller.

Pris inklusive material:150 kr. Fika 20 kr.

Vackra träd och buskar även på vintern
Torsdagen den 22 oktober kl 19.00 i Mälarhöjdens kyrka.

Föredrag av Lars Karlsson.  
”Trädgården är för de flesta en plats för njutning under 
vår, sommar och höst. Vintertid glömmer vi ofta bort vad 
trädgården har att erbjuda. Vackra frukter, knoppar, bark 
och blommor gör att det finns mycker att beskåda även 
vintertid. I föredraget kommer jag att lyfta fram växter som 
har vackra vinterattribut, samt även presentera deras 
kvaliteter under andra årstider.” 

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår.

Bind en egen julkrans inför advent
Torsdagen den 19 november kl 18:30 i Mälarhöjdens 
kyrka.

Trädgårdsmästaren Karåla Dalbom hjälper dig att binda 
en fin mosskrans som du dekorerar med blad och/eller 
blommor. Ta med eget material från den egna trädgården 
eller köp på plats för självkostnadspris.

Anmälan på anmalan@hstradgard.org senast den  
5 november. Eller ring till Ingela Heurgren.

Minimum sex deltagar för att aktiviteten ska genomföras 
och maximalt tio. Först till kvarn gäller.

Pris inklusive stomme och bindtråd: 300 kr. Fika 20 kr.

Träff på Villa Fridhem
Måndagen den 23 november träffas vi kl 18 för en matbit 
eller bara något att dricka. Vi pratar trädgårdar och tipsar 
varandra om trädgårdsbesök eller resor. 

Välkommen till en trevlig avslutning på trädgårdsåret  
som varit.

Tips!
■	 Slottsträdgården Ulriksdal, 5 - 6 september, 

Perennhelg med bl a möjlighet att boka 20 minuter 
rådgivning. 
12 - 13 september. Fruktträdshelg med bl a sort-
bestämning av äpplen.

■	 Julmarknad Steninge Slott, 14 nov - 23 december

■	 Amaryllisutställning i orangeriet, Brunnsvikens 
Trädgård & Café, 5 - 6 december. 

■	 Även Zetas och Tulpanens hus, Åkeshofs Trädgårdar, 
brukar ha trevliga evenemang men ännu står inget på 
deras hemsidor. Så håll utkik på deras eller på våran!

Ordförande: Sven Jansson, tel 88 83 95
Sekreterare: Gunilla Bogren, tel 646 87 16
Kassör: Barbro Wall, tel 708 98 60 
Ulla Lundström, tel 556 350 03
Ingela Heurgren, tel 88 27 99
Barbro Wahlberg, tel 86 29 02
Åsa Taube, tel 708 96 61

Föreningens hemsida:www.hstradgard.org
När anmälan krävs, ring till den i styrelsen som står som 
ansvarig för evenemanget. Anmälan tas även emot på:

anmalan@hstradgard.org
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Trevliga små igelkottar 

gör du lätt i björkris.  

Lördag 19 september.

Lars Karlsson berättar  

om vad som är vackert i  

trädgården även på vintern.

Torsdag 22 oktober
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