Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
HÖSTENS PROGRAM 2010
Koloniträdgårdar på Långholmen
Måndagen den 30 augusti. Vi träffas vid Mälarhöjdens
t-bana kl 17.15 för gemensam resa till Långholmen, eller
17.45 vid bron över till Långholmen (den bro som är närmast Reimersholme).
Birgitta Sandström Lagercrantz, som våren 2009 berättade för oss om kompostering, visar sin kolonilott i Långholmens koloniområde. Förutom hennes och andras odlingar
i området får vi förstås även beskåda hennes kompost.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår.

Årstidsträdgården – vacker året om!
Foto: Slottsträdgården Ulriksdal

Torsdagen den 23 september kl 19.00 i Mälarhöjdens
kyrka.
Karåla Dalbom, diplomerad trädgårdsmästare, berättar hur hon använder naturen som förebild för att få fina
planteringr året runt. Hon visar även bilder som ger dig
inspiration till egna idéer!
Det blir även en del om växtförökning – hur man delar
perenner, gör avläggare på buskar och frösår perenner.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår.

Allt du behöver veta för att lyckas i din
trädgård med Bosse Rappne
Torsdagen den 14 oktober kl 19.00 i Mälarhöjdens kyrka.
Vår förening fyller 10 år. Det vill vi fira genom att bjuda in
Bosse Rappne.
Bosse är vd för Slottsträdgården Ulriksdal och känd från
teve, bland annat från Äntligen hemma där han inspirerar
oss med sina kunskaper. Missa inte denna föreläsning
som han håller bara för oss!
Anmälan krävs! Platserna är begränsade av utrymmesskäl i kyrkan. Anmälan senast den 1 oktober till Gunilla
Bogren eller via mail. Först till kvarn gäller.
100 kr inträde för medlemmar. Övriga 150 kr i mån av
plats (dessa platser släpps efter den 1 oktober).
Fika ingår.

Agneta Ullenius berättar om Chelsea Flower
show – en folkfest utan like
Tisdagen den 9 november kl 19.00 i Mälarhöjdens kyrka.
Svenska Dagbladets trädgårdsredaktör Agneta Ullenius
har rapporterat från Chelsea Flower Show elva år i rad.
Nu kommer hon till oss och berättar om höjdpunkterna
från de senaste åren.
Chelsea Flower Show är trädgårdsårets händelse. Här
föds trender och här lanseras nya växter som inom något
år brukar landa i rabatter världen över.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår.

Vårt trädgårdsällskap fyller 10 år!
Med anledning av det har vi bjudit in Bosse
Rappne som kommer att berätta för oss ”allt vi
behöver veta för att lyckas i våra trädgårdar”.
Anmäl dig redan idag, platserna är begränsade!

Tips!
■ Än finns det chans att se SommarSalongen 2010 i

Ulriksdals slottspark med bland annat fina idéträdgårdar.
Den är öppen fram till den 12 september 2010.
Se vidare info på www.rappne.nu
Om du visar upp giltigt medlemskort för Svensk Trädgård får du rabatt på entréavgiften, ”gå två för en”.

■ Taxinge Slott. Trädgårdsmässa. 3-5 september 2010
■ Se även Bergianskas trevliga program för hösten.

www.bergianska.se

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

Träff på Porto Salvo, ny krog i Mälarhöjden

Föreningens hemsida:www.hstradgard.org

Onsdagen den 1 december vid 18-tiden träffas vi på
restaurang Porto Salvo på Brådstupsvägen 1 i Mälarhöjden. Vi pratar trädgårdar och tipsar varandra om
trädgårdsbesök, resor mm. Välkommen!

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

anmalan@hstradgard.org

