
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
VÅRENS PROGRAM 2016

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

Årsmöte 
Måndagen den 22 februari kl 19.00. Jakobsbergs gård. 

Föredrag om pioner med Sture Järpemo. 

Trädgårdens glädjeämnen och objudna gäster
Tisdagen den 22 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Hortonom Maj-Lis Pettersson berättar hur man på ett lätt-
tare sätt bemästrar ogräs, skadedjur och växtsjukdomar.

Maj-Lis är känd som trädgårdsexperten i Odla med P1 och 
Trädgård med Maj-Lis på Radio Uppland där hon svarar 
på lyssnarnas frågor. 

Maj-Lis är också författare till flera växtskyddsböcker. Hon  
tar med sig några av dem för försäljning. 

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

Dagliljor, iris och funkia
Torsdagen den 21 april kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Med sina svärdliknande blad och spektakulära blommor 
ger dagliljor och iris ett lyft i rabatten bland mer rundade 
och flikiga former. 

De finns i otaliga färger och färgkombinationer, storlekar 
och ståndorter - från vattenbryn till stenparti. Om daglil-
jorna och iris trivs bäst i de soliga delarna av trädgården 
trivs funkiorna bäst i de mer skuggiga.

Karin Olsson från Trädgårdsamatörerna i Skara gästar oss 
för att ge inspiration och tips på hur vi ska välja sorter och 
använda dessa skönheter på bästa sätt. 

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

Trädgårdsmästarens genvägar
Tisdagen den 17 maj kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Har du stora drömmar om din trädgård som du sällan hin-
ner genomföra eller har du inte samma fysiska ork längre? 
Ta det lugnt, det finns genvägar att ta!

Linda Schilén, trädgårdsmästare och konstnär, ger dig 
konkreta tips för en vacker och trivsam trädgård. Du får 
tips på smarta växtval, bra marktäckning, designknep, 
vattning och mycket annat som förenklar i ditt trädgårds-
arbete.

Linda kommer att sälja växtstöd. Hon kan även ta kort. 

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 
Ulla Lundström, 070 697 39 29
Åsa Taube, 070 554 2368
Barbro Wahlberg, 070 555 50 71
Carina Petersson, 070-668 90 85

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

anmalan@hstradgard.org

Tips! 
Stockholms Trädgårdsmässa,18-20 mars 2016, 
Kista Mässan.

Nordiska Trädgårdar, 21-24 april 2016, 
Stockholmsmässan, Älvsjö.

Gothenburg Green Day, ett helt år av gröna upplevelser i 
Nordens främsta parker 
Läs mer på http://www.gothenburggreenworld.com
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Jakobsbergs gård
Odd Fellowvägen 18-22, Bredäng.
Vi träffas i den Södra flygeln. 
(Den vänstra om du har näsan  
mot huvudbyggnaden)
www.jakobsbergsgard.se

Utflykt till Engsholms slott
Onsdagen den 1 juni åker vi till Engsholms slott på Mörkö  
för en guidad tur av slottsträdgårdsmästaren själv, Hasse 
Wester. 

Vi ska vara där kl 14.00 så vi startar från Mälarhöjden  
kl 13.00. Samling på Coops parkering.

Anmälan till anmalan@hstradgard.org senast den 29 maj.

Meddela om du vill ha skjuts eller om du tar egen bil, och 
om du kan ta någon mer i din bil.  
30 kr betalas till chauffören.


