
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
HÖSTENS PROGRAM 2016

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

Kvällsbesök i upplyst asiatisk trädgård
Måndagen den 5 september besöker vi Ulf Anderssons 
asiatiska trädgård i Sollentuna. Vi besökte Ulfs trädgård 
för två år sedan och för ca ett år sedan var Ulf hos oss 
och visade bilder och berättade om sitt projekt hemma  
i Sollentuna. Kom med och titta på något utöver det  
vanliga!

Anmäl dig på anmalan@hstradgard.org

Skriv om du vill ha skjuts eller om du åker i egen bil, och 
om du kan ta ytterligare passagerare. Samling kl 18.30  
på Coops parkering.

Vintergröna växter skapar rumslighet
Tisdagen den 27 september kl 19.00. Jakobsbergs gård. 
OBS! Norra flygeln,

Christian Brown är trädgårdsmästare och arbetar på Zetas 
på avdelningen för barrväxter. 

Christian går igenom hur du ska planera för en trädgård 
som lockar och är vacker året runt, när man ska plantera 
respektive växt och hur man ska sköta om dem.

Han visar hur man får fram tydliga strukturer och former i 
trädgården och vilka växter som ger lysande färger som 
sprakar även under svalare dagar. 

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Ordförande: Ingela Heurgren, 0708 27 84 48
Sekreterare: Gunilla Bogren, 073 584 01 23
Kassör: Barbro Wall, 070 568 98 60 
Åsa Taube, 070 554 2368
Barbro Wahlberg, 070 555 50 71
Carina Petersson, 070-668 90 85
Solbritt Johnsson

Föreningens hemsida:www.hstradgard.org
Om det står att anmälan krävs tas anmälan emot på:

anmalan@hstradgard.org

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

Foto: Cecilia Wingårdh

Det var en gång en trädgård
Onsdagen den 26 oktober kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Karin Berglund berättar om sin senaste bok som bland  
annat handlar om olika sätt att förhålla sig till trädgård  
och odling. Hon berättar om männniskor hon mött och  
om deras trädgårdar. 

Karin är verksam som journalist, författare och fotograf. 
Karin Berglund är en av de främsta inom sitt område, 
sedan många år älskad för sina personliga och sensuella 
trädgårdsskildringar och stämningsfulla fotografier.

Arrangeras i samarbete med Skärholmens stadsdels-
förvaltning.

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Allt om luktärter
Onsdagen den 23 november 19.00. Jakobsbergs gård.

Cecilia Wingårdh berättar om luktärternas historia, män-
niskorna kring dem, de historiska sorterna och hur man 
odlar dem. 

Dessutom har Cecilia med sig 30 historiska sorters  
luktärtsfrö till försäljning. (Kontant eller Swish betalning).

Arrangeras i samarbete med Skärholmens stadsdels-
förvaltning.

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Foto: Christian Brown

Odla grönsaker på liten yta
Onsdagen den 18 januari kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Peter Streijffert är författare, vinexpert, kock och före-
läsare.

Peter ska berätta för oss hur du odlar för köket, allt som 
odlas ska användas, inget ska gå till spillo. Det påverkar 
givetvis allt från planering till gödsling och skörd. 

Kompost, gröngödsling, täckodling och ytkompostering är 
lika självklart som att skörda hela säsongen. Kom och låt 
dig inspireras.

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.


