Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
VÅRENS PROGRAM 2007
Birgitta Sergler pratar om pelargoner
Måndagen den 16 april kl 19:00. Samlingssalen,
Axelsbergs servicehus, Hägerstensvägen 250.
Pelargonentusiasten Birgitta Sergler delar med sig av sina
kunskaper i hur man odlar denna allt populärare krukväxt.
Birgitta har även med sig sticklingar till försäljning. Om du
tycker om pelargoner får du inte missa detta tillfälle!
Fika 20 kr. Ingen föranmälan.

Tisdagen den 24 april, kl 19:00. Samlingssalen,
Axelsbergs servicehus, Hägerstensvägen 250.
Ett fantastiskt tillfälle att lyssna på John Lennart Söderberg, en av författarna till den fantastiska boken Magnolia.
Lennart kommer att berätta allmänt om magnolior, den
biologiska historien, magnolior i Europa, härdighet, vilka
magnolior man kan odla i Sverige och hur. Föredraget
avslutas med ”Magnoliaåret i vår egen trädgård”.
Kostnad 50 kr för medlemmar, 70 kr för icke
medlemmar. Fika ingår. Ingen föranmälan.

Promenad i Tanto och ympning på äppelträd
Lördagen den 5 maj. Kl 10.30 samlas vi vid T-banan
Zinkensdamm för en promenad till Tantolunden.
Vi besöker Åsa Bäärnhielms koloniträdgård där hon visar
oss hur man ympar fruktträd. Åsa tar även med oss på en
runda i området och visar några godbitar.
Ingen föranmälan.

Magnoliavandring i Mälarhöjden
När magnolian står i blom, gissningsvis en kväll i slutet av
maj, tar vi en promenad i Mälarhöjden och tittar på blommande magnolior.
Lämna tel nr eller mailadress till Gunilla Bogren senast
15 maj om du vill gå med. Vi ringer/mailar till dig när vi
ser att blommorna är på väg att slå ut, sedan går vi ut och
njuter. Var beredd!

Besök i Åkersbergaföreningens
visningsträdgård
Onsdagen den 13 juni. Kl 18.30 samlas vi vid
Mälarhöjdens T-bana för vidare färd med bil, egen
eller som medpassagerare i någon annans.
Åkersberga trädgårdsförening har en experimentträdgård
som de gärna visar upp för andra föreningar. Kom och se
den i försommarskrud.
Pris: 20 kr ”visningsavgift” till Åkersbergaföreningen.
Föranmälan till Barbro Wall.
Ta gärna med fika om vädret är fint.

Tips!
■ Trädgårdsmässan ”Nordiska trädgårdar”

Stockholmsmässan, 29 mars – 1 april.
■ Tantolundens växtförsäljning, prel. 3 juni. (kolla

hemsidan för exakt datum)
Chans att hitta riktigt privärda växter!
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Föredrag av John Lennart Söderberg:
”Den mytiska magnolian. Skönhet från
dinosauriernas tid.”

■

Inbjudan från Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
”Odla köksväxter både effektivt och vackert”
samt stickling- & småplantsbytarkväll.
Tisdag 17 april kl 19.00. ABF-husets cafeteria,
Kommunalvägen 26, Huddinge.
Lena Israelsson, journalist och författare, berättar
hur man kan odla köksväxter både effektivt och
vackert. Föredraget blir en kombination av
odlingsteknik och inspiration.
Kostnad: 50 kr inkl fika, (icke-medlemmar 100 kr.)
Anmälan till Anna Schelin: a.schelin@telia.com eller
Karin Nilsson på tfn 711 76 26 senast 10/4.

LADDA FÖR HÖSTEN!
Mer aktiviteter i höstens program, förstås!

KURS! Betonggjutning
Onsdagen den 22 augusti kl 18:00-21.00.
Ugglemossvägen 2, Mälarhöjden. Gunillas trädgård.
Kursledare: Susanna Zacke.
Kostnad: 340 kr/person. Plus 20 för fika.
Max 10 deltagare. Först till kvarn.
Anmälan: Gunilla Bogren senast 15 augusti.

Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
– en lokalförening inom Riksförbundet Svensk Trädgård.
Ordförande: Ingela Heurgren, tel 88 27 99
Sekreterare: Gunilla Bogren, tel 646 87 16
Kassör: Barbro Wall, tel 708 98 60
Ulla Lundström, tel 556 350 03
Sven Jansson, tel 88 83 95
Barbro Wahlberg, tel 86 29 02
Ulla Bergh, tel 646 99 55
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

