
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

VÅRENS PROGRAM 2015

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

Årsmöte 
Tisdagen den 10 februari kl 19.00. Jakobsbergs gård. 
Föredrag efter mötet: Asiatisk trädgård med Ulf 
Andersson.

Trädgårdsprojekt med Marianne Svärd 
Häggvik
Tisdagen den 10 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Marianne visar bilder och berättar om olika trädgårds-
projekt som hon beskrivit i sin fantastiskt inspirerande bok, 
”Stora boken om trädgårdsprojekt”. 

Hon berättar om bra materialval, olika tekniker och om 
sina favoritväxter. Hon delar med sig av smarta tips och 
berättar en och annan anekdot.

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

”Livet är för kort för att vara dammfritt” 
med Tom Ericsson från SLU
Onsdagen den 15 april kl 19.00. Jakobsbergs gård.

– Vatten har alltid haft en dragningskraft på oss männis-
kor. Från att ha varit ett exklusivt inslag i villaträdgården 
är det idag möjligt att för en rimlig kostnad bygga en egen 
trädgårdsdamm, säger Tom.

Toms föredrag har fokus på vatten i den lilla trädgården 
och den naturliga dammen. Målet när han skapar vatten-
miljöer är att de ska fungera utan avancerad teknik. 

I dammarna trivs såväl grodor och salamandrar som troll-
sländans larver. Igelkottar kan släcka törsten under varma 
sommardagar och erbjuder badmöjligheter för traktens 
alla fåglar året runt.

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

Vårvandring i Mälarhöjden
Även i år tar vi en promenad i Mälarhöjden och tittar på 
magnolior och annat som blommar på våren. 

Anmäl dig 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.

Gräs och ormbunkar
Tisdagen den 19 maj kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Eva Wirén berättar för oss om gräs och ormbunkar.

Det blir ett urval av gräs både under och över en meter, 
gräs för sol och gräs för skugga, marktäckande och solitä-
rer. Eva ger även förslag på olika ”kompisar” som passar 
ihop med gräsen.

Vi får även se ett gäng olika ormbunkar som är ganska 
vanliga, lättodlade och mycket användbara.

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
Britt-Marie Wallén 073 015 333

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

Tips! 
Nordiska Trädgårdar, 26-29 mars 2015, 
Stockholmässan, Älvsjö.
Stockholms Trädgårdsmässa, 23-26 april 2015, 
Kistamässan.

Wåffelbruket
Söndagen den 19 april har vårt trädgårdssällskap hand 
om Wåffelbruket på Jakobsbergs gård. 
Det vore kul om du kom föbi. Öppet 12 - 16.
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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


