Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
HÖSTENS PROGRAM 2017
i samarbete med ABF

Trädgårgsbesök hos Pia Hedenblad
Torsdagen den 7 september kl 18.30.
Vi besöker Pia Hedenblads trädgård i Tullinge. Pia besökte oss på årsmötet då hon entusiastiskt berättade om
pelargoner.
Pias trädgård är uppbyggd med olika teman som delvis är
inspirerat från Feng shui. Den är även indelad i olika rum
där alla har sina egna sittplatser.
Där finns bland annat en vit månskensrabatt, en svart
rabatt, en asiatisk oas och ett växthus med en liten köksträdgård.
50 kr betalas till trädgårdsägaren. Inkluderar fika med
hembakat.
Vi åker gemensamt från Coops parkering i M-höjden
kl 18.00. Anmälan senast den 1 september till
anmalan@hstradgard.org.
Skriv om du kan ta någon extra i din bil eller om du vill ha
skjuts. 20 kr till chauffören.

Jakobsbergs gård
Odd Fellowvägen 18-22, Bredäng.
Vi träffas i den Södra flygeln om
inget annat anges. (Den vänstra
om du har näsan mot huvudbyggnaden)
www.jakobsbergsgard.se
Förutom att Eva är fågelskådare, och en av författarna
till boken ”Börja skåda fågel”, har hon ett stort trädgårdsintresse. Boken finns att köpa i samband med föredraget.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Inredning med växter med Linda Schilén
Arrangeras i samverkan med Skärholmens stadsdelsförvaltning
Onsdagen den 1 november kl 19.00. Jakobsbergs gård.
”Stora gröna inneväxter syns i alla inredningsreportage,
och inte konstigt är det med tanke på hur bra dessa förbättrar inomhusklimatet och vad vackert det är. Men vilka
växter ska du välja och varför? Vilka tål sol och vilka passar att ha längre in i rummet? Var kan man placera dem
förutom på fönsterbrädan?”
I detta föredrag delar Linda med sig av tips på hur du kan
inreda ditt hem med krukväxter som både passar och
förstärker hemmets färger, detaljer och din egen personlighet.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Min italienska trädgård
Tisdagen den 5 december kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Sanna Töringe berättar om sitt hus i södra Italien, om
växterna, maten och om hur och varför hon hamnade just
där, längst ner på syditaliens klack.
”Där finns citronträd, häckar av rosmarin, juvligt doftande
lavendel av olika sorter och i geraniumrabatten växer olika
slags vilda pelargoner.
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Växter att bli glad över
Tisdagen den 19 september kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Eva Wirén kommer till oss och berättar om odlingsvärda
favoriter bland perenner, buskar och träd. Plus lite av varje
om skuggans blad, gracila gräs, fjärilsväxter och buskar
som ger karaktär åt trädgården.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Så kan du få fler fåglar att trivas i din
trädgård
Arrangeras i samverkan med Skärholmens stadsdelsförvaltning
Torsdagen den 19 oktober kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Eva Stenvång Lindqvist ger tips och råd kring hur en trädgård kan planeras och förbättras utifrån fåglarnas behov.
Hon berättar också om fågelmatning och holkar samt
presenterar några olika trädgårdsfåglar.

Maten som jag lagar där nere, medelhavsmaten, kallas
la cucina povera. Jag lär mig ständigt nya saker, som till
exempel att plocka vild sparris och lägga in kapris”.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.
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