Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
HÖSTENS PROGRAM 2012

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

Trädgårdsbesök - en pärla i Storängen
Onsdagen den 15 augusti. Vi åker kl 16.45 från Coops
stora parkering till höger om affären i Mälarhöjden.
Vi besöker en underbar trädgård i Storängen som har de
flesta drag från en nationalromantisk trädgård. Den har
olika rum med olika stämningar och är uppbyggd kring en
formell ram med informell plantering.
Anmälan dig senast den 11 augusti till barbro.wahlberg@
telia.com eller ring Barbro Wahlberg. Anmäl om du kan ta
någon i din bil eller om du vill ha skjuts.
Trädgården ingår i Sju trädgårdar. Gå gärna in på hemsidan för ett smakpov.
www.sjutradgardar.se
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Trädgårdsägaren
bjuder på något att dricka. 20 kr betalas till chauffören.

Romantiska trädgårdar - mormors täppa
Onsdagen den 14 november kl 19.00. Jakobsbergs gård.
En trädgård med rosor, bondpioner, violer och syren. Visst
är det många som drömmer om en gammaldags trädgård
med alla de växter som fanns i mormors trädgård - men
hur gör jag?
Kerstin Engstrand är välkänd skribent och fotograf med
trädgård som främsta specialitet. Hon berättar för oss hur
vi skapar vår egna ”mormors täppa” och visar fina bilder.
Vi får även lite praktiska tips på hur vi bäst sår frön och
sätter knölar.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Trädgårdsodling i 1700-talsstil
Måndagen den 27 augusti.
Vi besöker Stora Henriksvik - en riktig köksträdgård vid
Bellmanmuseet på Långholmen. Trädgården är uppbyggd
på samma sätt som trädgårdar byggdes på 1700-talet i
utkanten av staden.
Vi får beskåda grönsaker, rabarber, blomster och bär i raka
fina rader.
Vi träffas vid Mälarhöjdens t-bana kl 17.15 för gemensam
resa till Långholmen, eller 17.45 vid bron över till Långholmen (den bro som är närmast Reimersholme).
Även denna trädgård ingår i Sju trädgårdar. Se ovan.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår.

Hur du bygger en torvparti-rabatt
Måndagen den 17 september kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Ulf Svensson, Sällskapet Blomstervännernas ordförande,
berättar om hur du bygger upp en torvparti-rabatt.
Ulf ger tips på vad du bör tänka på gällande kvaliteten på
torvblocken, placering av rabatt och block samt vilken typ
av jordblandning du bör välja.
Ulf kommer förstås även att ta upp vilka växter som trivs
bäst i rabatten och hur du sedan sköter den.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Tips!
Svenska bostäders perennpark i Skärholmen
Lördagen den 25 aug kl 14.00 har du chansen att höra
chefsträdgårdsmästare Stefan Mattson från Svenska
bostäder berätta om Piet Oudolfs idéer med perennparken.
Plats: Ungdomens Hus i Skärholmen, Skärholmsgången 32.
Det blir bildvisning och sedan en gemensam promenad till
parken. Ingen kostnad.

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

Eva Wirén berättar och visar bilder utifrån temat ”Gammal
trädgård blir som ny”.

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

Har du risiga buskar, ett glömt hörn eller en igenväxt
rabatt? Då får du tips från Eva på hur du med enkla medel
som beskärning, jordförbättring, ogräsbekämpning och nya
växtval får en uppfräschning av en tilltufsad trädgård.

När anmälan krävs, ring till den i styrelsen som står som
ansvarig för evenemanget. Anmälan tas även emot på:

Gammal trädgård blir som ny
Tisdagen den 16 oktober kl 19.00. Jakobsbergs gård.

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

Föreningens hemsida:www.hstradgard.org

anmalan@hstradgard.org

