Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
VÅRENS PROGRAM 2011

Jakobsbergs gård,
huvudbyggnad.

Ekologisk odling

Vi träffas i flygeln till höger,
ingång på vänstra gaveln
Odd Fellowvägen 18-22,
Bredäng.
www.jakobsbergsgard.se

Onsdagen den 16 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Börje Remstam berättar om ett ekologisk sätt att odla
för ett lättare och mer intressant trädgårdsliv.
Tack vare Börjes speciella knep, att ha marken täckt med
organiska material året om, växer det så det knakar. Inget
gräva, gödsla, rensa, vattna eller luckra och inga
bekämpningsmedel! Hur detta är möjligt berättar Börje
och visar bilder från sin egen prunkande trädgård.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår plus
trädgårdslotteri.

Prydnadsgräs – gräsligt kul!
Tisdgen den 12 april kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Lär dig mer om prydnadsgräsens värld. Lars Engström,
landskapsingenjör på Växtbiten i Uppsala berättar om
prydnadsgräsens förträfflighet.
Vad ska man välja, vilket läge och hur är det med skötsel?
Fina bilder på olika sorters gräs och tips om samplantering.

Foto: Gunilla Bogren

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår plus
trädgårdslotteri.

Vårvandring i Mälarhöjden
En kväll i maj tar vi en promenad i Mälarhöjden och tittar
på magnolior och annat som står i blom.
Anmälan till anmalan@hstradgard.org eller ring till
Gunilla Bogren. Lämna namn och telefonnummer eller
e-postadress så blir du kontaktad när vi ser att det är
dags.

Årstidsträdgården
Onsdagen den 11 maj kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Karåla Dalbom, diplomerad trädgårdsmästare, berättar hur hon använder naturen som förebild för att få fina
planteringr året runt. Hon visar även bilder som ger dig
inspiration till egna idéer!
Det blir även en del om växtförökning – hur man delar
perenner, gör avläggare på buskar och frösår perenner.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår plus
trädgårdslotteri.

Trädgårdsbesök
Onsdagen den 15 juni besöker vi vinnaren i tävlingen
Årets trädgård.
Det är en tävling som Huddinge Botkyrkas Trädgårdssällskap är med och arrangerar varje år. Vi beger oss alltså
till Skogås där vinnaren Britt Sjöholms spännade trädgård
ligger.
Anmälan till anmalan@hstradgard.org eller ring till Åsa
Taube senast den 2 juni. Adressen lämnas då ut till den
som tar sig dit på egen hand. Möjlighet att följa med i bil
finns. Avfärd utanför Mälarhöjdens t-banestation kl 17.30.

Kålrabbi fotograferad i Wij Trädgårdar, Ockelbo.

Tips!
■ Rum & Trädgårdar, 12 - 13 mars, Kistamässan
■ Nordiska Trädgårdar, 24 - 27 mars,
Stockholmsmässan

Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
– en lokalförening inom Riksförbundet Svensk Trädgård.
Ordförande: Sven Jansson, tel 88 83 95
Sekreterare: Gunilla Bogren, tel 646 87 16, 073 584 01 23
Kassör: Barbro Wall, tel 708 98 60
Ulla Lundström, tel 556 350 03
Ingela Heurgren, tel 88 27 99
Barbro Wahlberg, tel 86 29 02
Åsa Taube, tel 708 96 61
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

