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HÖSTENS PROGRAM 2011

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

Besök i Gentlemannens trädgård’
Onsdagen den 7 september besöker vi ”Gentlemannens 
trädgård” i Tumba. Vi åker 17.00 från t-banan Mälarhöjden 
(Coops stora parkering). 

Ägaren Stefan Gustafsson visar oss runt i en lekfull träd-
gård som bjuder på många överraskningar. Titta gärna på 
gärna www.agentlemansgarden.se

Stefan vill ha 50 kr/pers för visningen och då ingår även 
kaffe och kaka..

Anmälan till anmalan@hstradgard.org senst den 1 sept. 
eller ring till Gunilla Bogren. Anmäl om du kan ta någon i 
din bil eller om du vill ha skjuts.

Odling i pallkrage och kruka 
Tisdagen den 27 september kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Föreläsning med Lena Israelsson om pocketodling, dvs att 
odla läckra grönsaker och kryddor i liten skala – ekologiskt 
och framför allt effektivt. 
Lena pratar om att odla i pallkragar, krukor, byttor och 
lådor på balkong eller uteplats.

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

Trädgårdsplanering - vägen till lyckade 
planteringar! 
Onsdagen 19 oktober kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman från Riksförbun-
det som även arbetar som trädgårdsdesigner, berättar om 
vad man ska tänka på när man planerar för trädgårdens 
perenna planteringar.

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

Odla citrus och andra medelhavsväxter  
i kruka
Onsdagen den 9 november kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Eva Rönnblom berättar hur man odlar citrus och medel-
havsväxter som oliv, fikon, lager, granatäpple, kapris och 
korkek i kruka. 
Vi får veta vilken jord, gödsel och vilket läge växterna vill 
ha, hur de beskärs och hur du övervintrar dem på bästa 
sätt. 
Eva är trädgårdsjournalist, tecknare och författare till 
trädgårdsböcker. De senaste är ”Trädgårdstider”,”Citrus i 
kruka” och ”Medelhavsväxter i kruka”.
Två av Evas böcker lottas ut under kvällen. 

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

Vinterfåglar i trädgården
Torsdagen den 1 december kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Ornitolog Anders Anrell berättar om hur man lockar fina 
övervintrande fåglar till balkong eller trädgård. 

Anders berättar om vilka fåglar man kan få se vintertid och 
vilken mat de helst vill bli bjudna på. 

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

Träff på Porto Salvo
Måndagen den 12 december vid 18-tiden träffas vi på  
restaurang Porto Salvo på Brådstupsvägen 1 i Mälarhöjden.

Vi pratar trädgårdar och tipsar varandra om trädgårdsbesök, 
resor mm. Välkommen!

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
Eva Askåker, tel 070-535 19 41

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

Jakobsbergs gård, 
huvudbyggnad.
Vi träffas i någon av flyglarna 
Odd Fellowvägen 18-22, 
Bredäng. 
www.jakobsbergsgard.se

En av Eva Rönnbloms bilder från föredraget om  
odling av citrus och andra medelhavsväxter i kruka.


