
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

VÅRENS PROGRAM 2009

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

Trädgården med minimal skötsel
Tisdagen den 24 mars kl 19.00 i Mälarhöjdens kyrka

Kan en trädgård vara vacker och grönskande trots att den 
inte sköts långa perioder under året? 
Anna Asplund har skapat just en sådan trädgård vid sitt 
sommarhus på Bohus-Malmön på Västkusten. 
Anna berättar om hur hon gör. 
Ingen föranmälan.
40 kr för medlemmar, 60 kr för övriga. Fika ingår.

Så sköter du en kompost
Tisdagen den 21 april kl 19.00 i Mälarhöjdens kyrka.

Birgitta Sandström Lagercrantz, miljökonsult, berättar 
om hur du tar till vara trädgårdens organiska avfall och 
förvandlar det till värdefull jord. 
Ingen föranmälan.
40 kr för medlemmar, 60 kr för övriga. Fika ingår.

Gjuta krukor och annat i betong
Lördagen den 16 maj kl 13.00 i Gunillas trädgård  
Ugglemossvägen 2, Mälarhöjden.

Med inspiration från förra årets lärarledda kurs håller vi nu 
i egen regi en inspirationsträff i betonggjutning. Kom och 
prova på att göra något tillsammans med oss – sedan är 
du full av idéer att fortsätta skapa hemma på egen hand.
Kläder efter väder – för vi kommer att vara ute.
Max 8 deltagare. Anmälan är bindande. 
Först till kvarn gäller!
Pris ca 250 kr/person inkl betong (självkostnadspris)
Anmälan till Gunilla Bogren.

Besök på Magnus Johnsons plantskola
Måndagen den 25 maj. 

Gemensam avfärd från Mälarhöjdens T-bana kl 18.00. 
Den som vill ta sig dit själv kan hämta adressen på vår 
hemsida eller ringa någon i styrelsen.

Magnus Johnson (1932 – 2002) var aktiv som plantskole-
man, trädgårdsanläggare och trädgårdsarkitekt.  
Magnus Johnson var till en början specialiserad på 
stenpartiväxter, alpina växter och vilda blommor. Intresset 
för klematis dominerade dock på senare tid och i hans 
verksamhet, Magnus Johnsons Plantskola AB, finns stora 
delar av hans samlingar kvar. 

Följ med till hans planskola och njut av två fulla växthus 
med olika sorters klematis plus mycket annat. 
Plantskolan ligger utanför Södertälje i ett litet samhälle 
som heter Pershagen. 
Anmälan till Barbro Wahlberg.
Ange om du vill ha plats i bil eller har plats att erbjuda. 
40 kr för macka och kaffe.

Magnoliavandring i Mälarhöjden
Vi går även i år en promenad i Mälarhöjden och tittar på 
magnolior och annat som blommar. Vi pratar trädgård och 
får samtidigt lite motion.
Anmäl dig genom att lämna tel nr eller mailadress till
Gunilla Bogren senast 15 april om du vill gå med. 
Vi ringer/mailar till dig när vi ser att blommorna är på väg
att slå ut, sedan går vi ut och njuter. Var beredd i år igen!

Besök en ”prisad” trädgård i Segeltorp
Måndagen den 1 juni. 

Gemensam avfärd från Mälarhöjdens T-bana kl 18.00. 
Den som vill ta sig dit själv kan hämta adressen på vår 
hemsida eller ringa någon i styrelsen.

Följ med till ”Trädgårdsarkitektens dröm” – vinnade träd-
gård i tävlingen Årets trädgård i Huddinge 2008, en tävling 
som arrangerades av Huddinge Botkyrka Trädgårdssäll-
skap, Zetas Trädgård och Arena Huddinge. 
Trädgården beskrivs som mycket smakfull med väl 
genomtänkta växtval och mjuka former på rabatter och 
gångar. Marktäckare underlättar underhållet. 
20 kr för fika.
Anmälan till Sven Jansson.
Ange om du vill ha plats i bil eller har plats att erbjuda. 

Tips!
■	 Trädgårdsmässan ”Nordiska trädgårdar” 

Stockholmsmässan, 26 – 29 mars.

■	 Krukväxtens dag, Bergianska, 22 mars

■	 Rosendagen, Bergianska, 4 juli

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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Kom och gör betongkrukor för lite av varje i trädgården!


