Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

Trädgårdsresa söndagen den 6 september 2015
Nu har vi planerat en heldagsutflykt med buss för att titta på några utvalda trädgårdar
från ”Besöksträdgårdar i Sörmland”. Kostnad för resan är 300 kronor för medlemmar
och 500 kr för medföljande. I resan ingår, förutom trädgårdsbesöken, en lättare lunch.
Ta gärna med eget för- och eftermiddagsfika.
De trädgårdar som vi besöker har en genomtänkt uppbyggnad, design och arkitektur,
vackra planteringar och fina växtval som fungerar året om. I trädgårdarna träffar vi
ägarna själva som berättar om hur de tänkt när de har skapat sina trädgårdsparadis.
8.30 avgår bussen från Coops stora parkering i Mälarhöjden
Vid 9- tiden är vi framme hos Carita och Bertel Nordén i Södertälje. Vi får se en oas i
stadsmiljö med upphöjda bäddar, sten och grus, med en pergola i söderläge och små
och stora vattenobjekt. Trädgården är till för att vandra och filosofera i med sittplatser
här och där.
10.00 fortsätter vi till Björnlunda där vi besöker Eva Bratt och Sören Gustafssons
stora torparträdgård. En trädgård något utöver det vanliga som ständigt är under
utveckling. Vi får se upphöjda bäddar av torvblock, stengångar, damm och vattenfall.
12.00 står lunch framdukad på Rutans Café i Björnlunda.
13.00 fortsätter bussen mot Sköldinge utanför Katrineholm där vi är välkomna in i
Birgitta och Håkan Stenströms ca 5000 kvadratmeter stora samlarträdgård. Här finns
även ofta plantor till försäljning.
Tomten är indelad i många olika trädgårdsrum som har olika teman och är olika
gestaltade. Vatten rinner från damm till damm och vidare ner i fuktpartier där
växter som skunkkallan frodas. Gatstensytor kombinerat med annan sten ger
den stramhet som behövs för att framhäva växterna.
15.30 är det dags för hemresan och vi bör vara framme i Mälarhöjden igen ca 17.15
Bussen har plats för max 19 personer så först till kvarn gäller. Vi behöver din anmälan
senast den 17 augusti. Då du anmält dig och fått bekräftelse om en plats måste du
senast den 21 augusti sätta in 300 kr (eller 500 kr för medföljande icke medlem) på
föreningens pg 137 49 07-2
Anmälan och vidare upplysningar: Ingela Heurgren,
heurgren.ingela@gmail.com tel: 0708-278448
Meddela Ingela om du har någon matallergi.
Gå gärna in på www.besokstradgardar.se för att läsa mer om trädgårdarna

