Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
HÖSTENS PROGRAM 2019
Besök i Åsa Taubes trädgård
Söndagen den 25 augusti kl 11.00. Gillegatan 23.
Vi tittar in i trädgården bakom den vita muren där grusgången upp till huset är kantad av gammalsdags röda
rosor blandat med kantnepeta.
Hela trädgården är omgärdad av ett fantasifullt staket av
armeringsjärn och trä där det, förutom att det är en fin
inramning av tomten, funkar som ett effektivt skydd mot
rådjuren.
I Åsas trädgård hittar vi allt; fruktträd, silverpäron, höstsilverax, nävor, fingerborgsblommor, kryptimjan, daggkåpa, och mycket mer.
Rabatterna är vackert inramade med gatsten eller rostiga
plattjärn.
50 kr för medlemmar, 70 kr för öviga. Vi bjuder på fika.

Beskärning av prydnadsträd, prydnadsbuskar,
bärbuskar och fruktträd
Onsdagen den 4 september kl 19.00.
Jakobsbergs gård. Södra flygeln.
Föredrag av Eva Rönnblom, trädgårdsjournalist och
författare av trädgårdsböcker, och Marianne Svärd
Häggvik, certifierad fruktträdsbeskärare.
Eva och Marianne berättar om grundläggande beskärning
av trädgårdens buskar och träd. När och hur man beskär,
vilka redskap som behövs och lite terminologi som t.ex.
grenkrage, vattenskott, fruktkudde och trädspegel.
Gratislotteri med några av föreläsarnas böcker, växter och
trädgårdsprylar.
100 kr för medlemmar, 120 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Jakobsbergs gård
Odd Fellowvägen 18-22, Bredäng.
Lokalen kommer att variera
mellan huvudbyggnaden och
södra flygeln.
www.jakobsbergsgard.se

Höstsådd med Jessica Lyon från OdlingsTV
Tisdagen den 8 oktober kl 19.00.
Jakobsbergs gård. Huvudbyggnaden.
Genom att höstså efterliknar du naturen och får ofta en
fantastiskt fin groningsprocent.
Jessica berättar och visar hur du går tillväga steg för steg
och vilka grödor/växter som särskilt lämpar sig att just
höstså. Alla kan höstså!
100 kr för medlemmar, 120 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Stor trädgård på liten yta
Torsdagen den 7 november kl 19.00.
Jakobsbergs gård. Huvudbyggnaden.
Längtar du efter en yppig och blomstrande trädgård? Vill
du skapa olika rum med olika teman? Önskar du få ett
snabbt resultat och odlingar som är lätta att sköta?
Många bär på oförverkligade trädgårdsdrömmar. Ytan
kanske är knapp, en radhustäppa eller en liten villatomt.
Vägen till trivsamma och användbara uterum behöver inte
vara lång.
I Linda Marends föredrag berättar hon om vad du kan
tänka på, tips och idéer illustrerade med ritningar och
Doris Belings poetiska bilder.
Linda är arkitekt med ett stort intresse för trädgård. 2014
gav hon ut boken ”Trädgård med tolv rum och kök”.
100 kr för medlemmar, 120 kr för övriga. Vi bjuder på fika.
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