Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
VÅRENS PROGRAM 2019
Årsmöte: onsdag den 13 februari
Föredrag: Vad händer i jorden med Christian Brown
Se separat inbjudan.

Jakobsbergs gård
Odd Fellowvägen 18-22, Bredäng.
Den här terminen träffas vi i
huvudbyggnaden på samtliga
föredrag.
www.jakobsbergsgard.se

Föröka dina växter – ta sticklingar
Tisdagen den 5 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Föredrag av Eva Rönnblom om att föröka träd, buskar,
perenner, sommarblommor och krukväxter genom att ta
ört- och vedartade sticklingar, ta rotskott samt göra äkta
och kinesisk avläggare, dvs vegetativ förökning.
Föröka lök- och knölväxter med sidolökar, bit av
knölar mm.
När och hur tar man sticklingar och hur driver man sticklingplantorna vidare på bästa sätt.
Eva är trädgårdsjournalist, tecknare och författare av
trädgårdsböcker. Senaste boken är, Sätt frö från exotiska
frukter.
100 kr för medlemmar, 120 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Kurs i beskärning av fruktträd
Söndagen den 31 mars kl 10.00 - 13:30 Eoshälls 4H-gård.
Anmälan via mail senast 25 mars till anita@bildis.se
Max antal deltagare är 10 personer.
Kursledare är Anita Ekedahl som har Grönt kort i beskärning i Riksförbundet Svensk Trädgårds regi.
Kursen innehåller ett kortare teoriavsnitt, därefter går vi ut
och tränar beskärning bland äppelträden i Eolhälls djurhage. Det finns sekatörer, sågar och stegar men vill man
ta med egen sekatör, såg och stege så är det välkommet.
Oömma kläder, varma skor och handskar är lämplig
klädsel.
200 kr för medlemmar, 300 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Skuggväxter i trädgården
Måndag den 8 april kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Landskapsarkitekt Roger Elg berättar hur vi kan planera
och gestalta med växter i den skuggiga delen av trädgården? Vilka perenner, buskar och träd trivs bäst där?
Till vardags undervisar och forskar Roger sedan 20 år
tillbaka på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala
och är inriktad på växtanvändning, park- och trädgårdshistoria samt förvaltning.
100 kr för medlemmar, 120 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Besök på kolonilott i Årstalunden

Stickling av tusensköna. Foto: Eva Rönnblom

kolonilott. Av någon outgrundlig anledning har jag fastnat
för fuchsior som inte alls passar in i den miljön men de ger
mig utmaningar inför vinterförvaring.
Jag har även hibiskusar, yuccaliljor, kaktusar, äkta kvitten, buskvallmo, hemtrevnad m m. Allt som inte ska gå att
odla ”enligt böckerna”, vill jag testa. Jag fascineras av att
”knäcka zoner”.
Tomater och chili trivs fantastiskt bra i min södersluttning”.
50 kr för medlemmar, 70 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
– en lokalförening inom Riksförbundet Svensk Trädgård.
Ordförande: Ingela Heurgren, 0708 27 84 48
Sekreterare: Gunilla Bogren, 073 584 01 23
Kassör: Barbro Wall, 070 568 98 60
Åsa Taube, 070 554 2368
Barbro Wahlberg, 070 555 50 71
Anita Ekedahl, 070 542 5548
Birgitta Brown, 070 918 48 61

Måndag den 27 maj besöker vi Kenneth Nilssons koloniträdgård. Vi träffas utanför spärrarna på t-banestation
Zinkensdam kl 17.45 för promenad till Årstalund.

Föreningens hemsida:www.hstradgard.org

Anmälan till Barbro Wall om du vill följa med:
barbro.a.wall@telia.com senast den 20 maj.

I samarbete med ABF

Här berättar Kenneth själv om sin trädgårdslott:
”I en torr, stekhet södersluttning på Södermalm har jag min

