
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

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

Odla grönsaker på liten yta
Onsdagen den 18 januari kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Peter Streijffert är författare, vinexpert, kock och före-
läsare.

Peter ska berätta för oss hur du odlar för köket. Allt som 
odlas ska användas, inget får gå till spillo. Det påverkar 
givetvis allt från planering till gödsling och skörd.

Kompost, gröngödsling, täckodling och ytkompostering är 
lika självklart som att skörda hela säsongen. Kom och låt 
dig inspireras.

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Årsmöte och föredrag om Pelargoner med Pia 
Hedenblad.
Tisdagen den 14 februari kl 19.00. Jakobsbergs gård. 
OBS! Norra flygeln. Se separat inbjudan.

Fröodling med Ulla Hasselmark
Torsdagen den 9 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård. 

Ulla kommer att kommer att prata om: 
- olika metoder för sådd - det finns fler än man tror 
- vintersådd, det att sätta ut sådder ända till och med första 
hälften av mars 
- fröpriser och var man hittar fynden 
- knep och trix med tomater 
och mycket mer...

Ulla är journalist och författare till ett antal böcker. Hon 
har även för Bonniers startat Allt om Trädgård som kom ut 
med sitt första nummer 1993.

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

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
Carina Petersson, 070-668 90 85
Anita Ekedahl

Föreningens hemsida:www.hstradgard.org
Om det står att anmälan krävs tas anmälan emot på:

anmalan@hstradgard.org

Jakobsbergs gård
Odd Fellowvägen 18-22, Bredäng.
Vi träffas i den Södra flygeln om 
inget annat anges. (Den vänstra 
om du har näsan mot huvud-
byggnaden)
www.jakobsbergsgard.se

VÅRENS PROGRAM 2017 
i samarbete med ABF

Frukt, bär och kryddor med Karin Eiliasson
Torsdagen den 30 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård.

En inspirerande föreläsning om hur man kan forma en 
prunkande trädgård av växter som ger skörd från vår till 
höst.

Här används både fleråriga växter och ettåriga grönsaker 
och örter. Följ med in bland blåbärsbersåer, smultrongolv 
och alléer av kronärtskockor!

Karin Eliasson är trädgårdsmästare och skribent med 
många års erfarenhet av odling, både i Sverige och utom-
lands. Några av hennes böcker är ”Känsla för jord”, ”Grönt! 
- odla egna grönsaker” och ”Smakfullt! - en trädgård full av 
frukt, bär, nötter och kryddor”.

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Prunkande rosor, formklippt buxbom och 
svepande gräsmattor.
Måndagen den 8 maj kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Ann Larås tar oss med på en resa i ord och bild till några 
fantastiska trädgårdar och parker i södra England.

En inspirerande och blomstrande kväll med underbara  
bilder och berättelser om de finaste trädgårdarna i  
England.

Ann är journalist och fotograf. Hon har tidigare arbetat på 
Sveriges Television där hon bland annat har producerat 
trädgårdsreportage. 

Hon guidar även på trädgårdsresor runt om i Europa. 2010 
gav hon ut boken Engelska trädgårdar och innan dess, 
boken Italienska trädgårdar. 

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Tips!
Trädgårdsmässan, 24 - 26 mars 2017, Kistamässan.

Nordiska Trädgårdar, 6 - 9 april 2017, Stockholmsmässan.

Foto: Ulla Hasselmark


