
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

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

Kära medlemmar!

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

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information 
om evenemangen. E-post kommer att skickas ut till dem 
som har uppgivit e-postadress.

Anmälan gäller för alla evenemang till:

anmalan@hstradgard.org

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

Vandring på Långholmen
Söndagen den 12 september kl 11.00. 

Avgift: 50 kr för medlemmar och 70 för övriga.

Samlingsplats: Långholmsbron på Långholmssidan,  
bron närmast Reimersholme.

Följ med på en vandring på den gamla fängelseön. 
Långholmen är en unik naturlig park, fylld med spännande 
historia. 

Vi besöker fångvaktarnas täppor, koloniträdgårdarna, en 
hemlig rosträdgård och mycket mer. Stadsodlingshistoria 
och berättelsen om ön. 

Mycket inspiration till den egna odlingen, balkongen, lotten 
eller trädgården. Vandringen tar 1,5 timme.

Max 15 deltagare.

Anmälan senast 6 september.

Rädda jorden med hjälp av bokashi, biokol och 
hügelbäddar med Peter Streijffert
Onsdagen den 6 oktober kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Avgift: 70 kr för medlemmar och 90 kr för övriga.

En föreläsning om hur vi kan rädda jorden samtidigt som 
vi når bättre odlingsresultat. Alla tre metoderna binder kol i 
jorden, vilket gynnar såväl klimatet som jorden.

Bokashi är en effektiv och spännande komposterings-
metod, framför allt för den som odlar. Allt vanligt matavfall 
som kött, grönsaker och kaffesump kan med den här 
metoden snabbt och luktfritt bli till jordförbättring.

Biokol som laddas av bokashi gör underverk i din odling 
- och för klimatet. Biokolen binder kol i jorden, behåller 
fukten och berikar jorden med näring under lång tid.

Föreläsningen tar avstamp ur Peters två senaste böcker 
”Odla i stan” samt ”Bokashi”. Peter tar med böcker till  
försäljning samt ukulelen och ett särdeles gott humör.

Max 15 deltagare.

Anmälan senast 1 oktober.

Ordförande: Ingela Heurgren, 070 827 84 48
Sekreterare: Åsa Taube, 070 554 23 68 
Kassör: Marianne Meijer, 073 975 33 51
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
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Torktåliga växter med Christina Winter
Onsdagen den 24 november kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Avgift: 70 kr för medlemmar och 90 kr för övriga.

Med klimatförändringen kommer torra somrar på många 
håll och blötare på andra. 

Christina visar bilder och berättar hur du får jorden att ta 
emot och hushålla med regnvatten. Du får också förslag 
på torktåliga växter och planteringar.

Max 15 deltagare.

Anmälan senast 18 november. 
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