
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

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

Kära medlemmar!

Tyvärr kommer situationen som råder med pandemin att 
sätta käppar i hjulet för vår verksamhet även denna vår. 

Årsmötet kommer att hållas först i maj.

Om omständigheterna då tillåter ett möte inomhus kommer 
vi som vanligt att vara på Jakobsbergs gård i södra flygeln. 
Om vi fortfarande inte kan samlas inomhus kommer mötet 
att hållas ute på gårdsplanen.

Årsmöte: Onsdagen den 5 maj.  
Jakobsbergs gård kl 19.00.

Om vi kan vara inomhus får vi ett föredrag med bilder från 
när Ingela Heurgren och Barbro Wall gjorde en trädgårds-
resa till England.

Visning i Bergianska Trädgården
Torsdagen den 20 maj kl 14.00. 

Avgift: 50 kr för medlemmar och 70 för övriga.

Samlingsplats: Norra huvudentren/parkeringen - vid  
skyltskåpet. Se karta på deras hemsida.

Vi kommer att få se trädgården i vår- eller försom-
marskrud. Beroende på vad som är mest sevärt vid 
visningstillfället så tar vandringen lite olika vägar. 

Under turen visas Japanska dammen, Italienska  
terrassen och Victoriahuset med jättenäckrosen. 

Guiden berättar också om trädgårdens anrika historia som 
avspeglas i byggnader och anläggningar.

Max 15 deltagare.

Anmälan senast 13 maj till anmalan@hstradgard.org

Först till kvarn gäller. Om du som anmält dig får förhinder 
var snäll och meddela oss på samma adress.

Ordförande: Ingela Heurgren, 0708 27 84 48
Sekreterare: Åsa Taube, 070 554 2368 
Kassör: Marianne Meijer
Gunilla Bogren, 073 584 01 23
Anita Ekedahl, 070 542 5548
Birgitta Brown, 070 918 48 61
Barbro Wall, 070 568 98 60 

Föreningens hemsida:www.hstradgard.org

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

VÅRENS PROGRAM 2021

Visning av perennaparken i Skärholmen
Tisdagen den 8 juni kl 18.00. 

Avgift: 50 kr för medlemmar och 70 för övriga.

Samlingsplats: Skärholmens perennpark ligger mellan 
Idholmsvägen och Ekholmsvägen i Skärholmen. 

Vi samlas på utsatt tid i mitten av parken invid det fina  
vattenkonstverket.

Att ta sig dit: Man kan t-banan till Skärholmens centrum 
och sedan gå ca 500 meter till parken. Om du tar bilen 
finns det ett antal besöksparkeringar på Idholmsvägen  
närmast Vårbergsvägen. 

Trädgårdsarkitekten Pia Hedenblad visar oss rikedomen 
i Skärholmens Perennpark en kväll i juni då parken är 
grönskande och frodig, och de tidiga perennerna blom-
mar. 

Vi får uppleva dess fantastiska miljö och växter men 
också höra om hur den kom till, tankarna bakom designen 
och om vad parken betyder för bostadsområdet. 

Parken är designad av Piet Oudolf, en av världens mest 
inflytelserika trädgårdsdesigners, tillsammans med då-
varande trädgårdsmästaren Stefan Mattsson. 

Den beställdes av Svenska Bostäder som äger området 
och bostadshusen runt parken. 

Piet har bl a skapat High Line Park i New York och Dröm-
parken I Enköping. Parken invigdes 2012 och har sedan 
dess varit till glädje för såväl boende i områden som för 
trädgårdsintresserade besökare från både när och fjärran.

Max 15 deltagare.

Anmälan senast 1 juni till anmalan@hstradgard.org

Först till kvarn gäller. Om du som anmält dig får förhinder 
var snäll och meddela oss på samma adress.

Till hösten kommer vi bland annat att få höra på Peter 
Strejffert när han berättar om bokashi och Christina  
Winter när hon berättar om torktåliga växter.

Foto: Pia Hedenblad


