
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

HÖSTENS PROGRAM 2007

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

Ordförande: Ingela Heurgren, tel 88 27 99
Sekreterare: Gunilla Bogren, tel 646 87 16
Kassör: Barbro Wall, tel 708 98 60 
Ulla Lundström, tel 556 350 03
Sven Jansson, tel 88 83 95
Barbro Wahlberg, tel 86 29 02
Ulla Bergh, tel 646 99 55

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
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Kurs:  
Betonggjutning av krukor mm för trädgården
Onsdagen den 22 augusti kl18.00-21.00.
Plats: Gunillas trädgård Ugglemossvägen 2, Mälarhöjden.

Susanna Zacke visar hur man gör samtidigt som vi får 
prova på att göra något litet alster var. 

Tag gärna med bunkar eller andra ting som kan användas 
som gjutform eller dekoration. Susanne tar även med sig 
lite bra saker.

Kursavgift: 340 kr/person + 20 kr för fika.

Anmälan: Gunilla Bogren senast 15 augusti.

Max 10 deltagare. Aktiviteten utlystes redan i vårens  
program så några anmälningar har redan kommit in men 
än finns det några platser kvar.

Noora Peuro pratar om örter – glädje för 
trädgård och kök
Onsdagen 12 september kl19.00 i Mälarhöjdens kyrka.

Hur du tar hand om örterna för att få njuta av dem länge, 
vare sig du odlar i kruka eller på friland. Du får även lite 
tips inför anläggandet av ett örtland, val av örter och sådd 
och förökning av dem. Vi luktar och smakar på några 
olika örter för att inspireras inför planeringen av nästa års 
odlingar och ser på lite bilder av de vackra bladen och 
blommorna.

Ingen föranmälan. Gratis för medlemmar. 40 kr för icke 
medlemmar, 20 kr för fika för alla.

Ormbunkar i trädgården – fler än du tror 
Föredrag av Henrik Morin
Måndagen den 8 oktober kl 19.00 i Axelsbergs servicehus, 
Hägerstensvägen 250.

Hur använder vi ormbunken, som är så förknippad med 
den vilda naturen, i våra trädgårdar. Vi får tips på olika 
sorter och om hur vi får dem att trivas.

Ingen föranmälan. 40 kr för medlemmar, 60 kr för icke 
medlemmar. Fika ingår. 

Trädgårdsprat på Villa Fridhem
Onsdagen den 7 november kl 19.00.

På den här träffen tänkte vi prata runt ett tema som denna 
gång blir trädgårdsresor. Alla är välkomna att berätta om 
sitt bästa reseminne. Vill någon visa några bilder, helt 
spontant, så är det också trevligt.

Du är förstås välkommen att bara lyssna och få tips inför 
din nästa resa.

Rhododendron och Azaleor med Svante Höge
Torsdagen den 22 november kl 19.00 i Mälarhöjdens kyrka.

Svante berättar hur man tar fram nya plantor från frö och 
stickling. Vi får höra om Azaleans historia och utveckling 
fram till idag. Hur fungerar gruppindelningen och i vilken 
typ av trädgård passar dessa växter bäst.  

Ingen föranmälan. 40 kr för medlemmar, 60 kr för icke 
medlemmar. Fika ingår.

Tips!
■	 Stora Folkparksdagen i Hågelbyparken  

25 augusti kl 11 - 15.  
En grön, skön, familjedag med trädgård, djur och 
miljö i fokus. Här finns bl a många trädgårdssällskap 
på plats för information, inspiration och försäljning.

■	 Ulriksdal Flowershow: 30 augusti - 2 september.

■	 Mälarhöjdens dag den 9 september i Klubbensborg.

■	 Tipspromenad runt Långsjön 
Söndagen den 16 september kl 10 - 15 kan du gå en 
tipspromenad runt Långsjön. Arrangörer är ett antal 
lokalföreningar i området. Vi är en av cirka åtta 
föreningar som är ”utställare” efter vägen. Runt sjöns 
stränder finns ett antal startplatser, det är bara att 
välja en av dem. Alla är hjärtligt välkomna!
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