Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
HÖSTENS PROGRAM 2013
Asiatisk trädgård i Sollentuna
Söndagen den 25 augusti kl 11.00. Samling 10.00 vid
Coops stora parkering vid Mälarhöjdens t-bana.
När Ulf Andersson skulle lappa ihop sin sargade trädgård
efter en husrenovering gjorde han om allt från grunden
och denna gång hämtade han sin inspiration från Asien.
Så växter, växthus och annat i trädgården går nu i asiatisk
stil.
Vi tar en rundvandring med Ulf och lyssnar till berättelsen
om varför det blev just en asiatisk trädgård i Sollentunas
villakvarter.
Anmäl dig på anmalan@hstradgard.org eller ring till Åsa
Taube senast den 18 augusti. Ange om du kan ta någon
i din bil eller om du vill ha skjuts.
40 för medlemmar, 60 för övriga. Vi bjuder på fika.
30 kr till chauffören.

Jakobsbergs gård
Odd Fellowvägen 18-22, Bredäng.
Vi träffas i den Södra flygeln.
(Den vänstra om du har näsan
mot huvudbyggnaden)
www.jakobsbergsgard.se

I trädgårdsmästarens spår
Onsdagen den 16 oktober kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Elisabeth Svalin-Gunnarsson tar oss med på en resa
till tiden 1870-1914 då trädgårdskonsten och odlandet
stod på sin absoluta höjdpunkt. Växthus, drivbänkar och
spaljering var vardagsmat och snittblommmorna stod i
breda rader.
Elisabeth är kulturvetare, skribent och fotograf med särskilt
intresse för trädgård och arkitektur. Hon har skrivit böcker
om kulturhistoria och trädgård och kom våren 2012 ut med
boken ”I trädgårdsmästarens spår ”.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.
Arrangeras i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Vår medlem Barbro Eriksson berättar om sin
trädgård i Gagnef i Dalarna
Tisdagen den 12 november kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Barbro började röja på sin 7000 kvm stora skogstomt för
15 år sedan. I dag har hon en tomt som har både vilda och
mer ”tämjda” delar.
Med fotografiers hjälp tar hon oss med på en vandring
längs de anlagda skogsstigarna som kantas av såväl
rhododendron som blåbär, både vilda och planterade.
På den tämjda delen av tomten växer hallon, vinbär,
äppelträd och körsbär. Hon odlar också grönsaker i lådor.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Porto Salvo, Brådstupsvägen i Mälarhöjden
Onsdagen den 4 december kl 18.00.
Vi träffas på restaurangen, äter en måltid och pratar trädgård och annat.
Foto: Ulf Andersson

Låt dig inspireras av Gunnar Kaj.
Onsdagen den 18 september kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Låt dig inspireras av underbart vackra bilder ur Gunnar
Kajs bok ”Låt det blomma!” och se hur det går till att göra
blomsteruppsättningar för Nobelbanketten och andra
blomsterutställningar. Hur hanterar man tusentals blommor
så att de inte vissnar i förtid?
På ett inspirerande och roligt sätt presenterar Gunnar Kaj
sina tankar om varför det är viktigt att följa med årstiderna
och varför vi älskar och behöver blommor.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.
Arrangeras i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
– en lokalförening inom Riksförbundet Svensk Trädgård.
Ordförande: Ingela Heurgren, tel 88 27 99
Sekreterare: Gunilla Bogren, tel 646 87 16, 073 584 01 23
Kassör: Barbro Wall, tel 708 98 60
Ulla Lundström, tel 556 350 03
Åsa Taube, tel 708 96 61
Barbro Wahlberg, tel 86 29 02
Siv Lindahl, tel 97 56 23
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

