
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

VÅRENS PROGRAM 2010

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

Trädgårdsplanering – vägen till en fungerande 
och personlig trädgård
Torsdagen den 11 mars, kl 19.00 i Mälarhöjdens kyrka.

Föredrag av Lise-Lotte Björkman. Lise-Lotte arbetar som 
trädgårdsrådgivare inom riksförbundet och som trädgårds-
designer.

Med fötterna på jorden och huvudet i det blå berättar Lise-
Lotte om hur hon tänker och går tillväga för att planera 
den ”optimala” trädgården. Teori blandas med bilder, 
exempel och idéer som sedan bara är att låna hem till den 
egna trädgården.

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår.

Föredrag om pelargoner samt 
sticklingsförsäljning
Tisdagen den 20 april, kl 19.00 i Mälarhöjdens kyrka.

Marie Olsson berättar om en av sina passioner – 
pelargonerna. I pelagonernas stora familj är det ibland 
blommorna som spelar huvudrollen, ibland är det bladen.

Vi får även möjlighet att köpa sticklingar av Marie om vi 
blir sugna!

Gå gärna in på Maries webbsida för att få inspiration till 
din egen pelargonsamling. http://www.odlarliv.com/

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Fika ingår.

Magnoliavandring i Mälarhöjden
Maj, samling vid Mälarhöjdens T-banestation kl 18.30.

Nu har vi koll på de flesta magnoliaträd och buskar i 
Mälarhöjden så vi tänker inte missa när de står i blom i år 
heller. 

Följ med på vår promenad och titta på magnolior och  
annat som blommar denna underbara period, våren!

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.

Besök i en vinnarträdgård i Huddinge
Måndagen den 31 maj.  
Gemensam avfärd från Mälarhöjdens T-bana kl 18.00. 

Följ med till ”Konstnärens ekbacke” – utsedd till vinnar-
trädgård 2009 av Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap, 
Zetas trädgård och Arena Huddinge. 

Trädgården beskrivs som en välkomponerad upplevelse 
för alla sinnen – prunkande och organiserat vildvuxen 
med trolsk murgröna som slingrar fram mellan rhododen-
dron och skira pioner. Den svämmar över av färger, for-
mer och små krypin för såväl människor som djur. Ägaren 
heter Åsa Byred.

20 kr för fika. Anmälan till Sven Jansson.

Ange om du har plats i bil att erbjuda. Den som vill ta sig 
dit på egen hand kan hämta adressen på vår hemsida 
eller ringa någon i styrelsen.

Tema vatten i trädgården
Onsdagen den 9 juni.

Vi besöker några trädgårdar i Mälarhöjden där ägarna har 
satsat på att få in vatten i trädgårdsmiljön. 

Kom med och inpireras av hur dessa trädgårdsägare har 
gjort.

Vi samlas kl 18.30 vid Mälarhöjdens t-banestation för en 
gemensam promenad. 

Tips!
■	 Trädgårdsmässan ”Nordiska trädgårdar” 

Stockholmsmässan, 8-11 april.

Hemsidor som ger många tips på trevliga evenemang:

■	 www.odla.se, tipsar om evenemang i hela Sverige

■	 www.bergianska.se

Ordförande: Sven Jansson, tel 88 83 95
Sekreterare: Gunilla Bogren, tel 646 87 16
Kassör: Barbro Wall, tel 708 98 60 
Ulla Lundström, tel 556 350 03
Ingela Heurgren, tel 88 27 99
Barbro Wahlberg, tel 86 29 02
Åsa Taube, tel 708 96 61

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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