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Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap –  en
lokal trädgårdsförening i Riksförbundet Svensk
Trädgård.
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Besök i Hilkkas trädgård
Onsdagen 17 augusti 18:30.
Hilkka drar upp sina växter själv och hon har en liten,
välplanerad och prunkande trädgård.
Högst 10 deltagare, anmälan till Barbro Wall, 708 98 60.

Trädgårdsrunda
Torsdagen 1 september kl. 18.
Vi tar en runda i en helt vanlig trädgård med
trädgårdskonsulent Eva Wirén och tittar på skadegörare,
kompost, jord, ogräs mm.
Anmälan till Gunilla Bogren, 646 87 16

Frodig växtlighet på soptippen i Bro
Lördagen 10 september kl. 11 vid Sätra Gård i Bro.
Besök på Högbytorp, Ragn-Sells kretsloppsanläggning i Bro,
Sveriges största depå för inkommande avfallsmaterial.
Vi träffas på Sätra Gård, en kursgård som ligger en bit från
Högbytorp. Där får vi först en introduktion av en guide som
sedan visar oss runt på anläggningen. Vi kommer bland annat
att gå upp på en slamdepå där tomater och andra fröväxter
har hittat en groplats efter en vandring via människokroppen ut
i restprodukterna.
Gummistövlar och lediga kläder är ett måste för den
promenaden.  Visningen tar ca 2 timmar.
Hemsida om man vill läsa lite mer om Högbytorp:
http://ragnsells.se/templates/Page____451.aspx
Anmälan till Gunilla Bogren, 646 87 16.
Samåkning kan ordnas.

Pionföredrag
Tisdagen 27 september kl. 19 i samlingssalen  på Axelsbergs
servicehus (alldeles vid Axelsbergs tunnelbana).
Kjell Furberg, pionexpert på Zetas, berättar om pioner och
svarar på  våra frågor.
Medlemmar gratis, övriga 30 kr.

Trädgårdsprat
Torsdagen 20 oktober kl. 18 på Villa Fridhem.
Vi träffas i all enkelhet och dricker eller äter något gott och
pratar trädgård. Är kl. 18 för tidigt går det givetvis att dyka upp
senare, vi stannar säkert till kl. 20 i alla fall.
Villa Fridhem ligger alldeles vid Mälarhöjdens tunnelbana.

Växtlatin, studiecirkel
Måndagarna 21 och 28 november kl. 19:00-21:30.
Det är praktiskt att kunna växternas vetenskapliga namn när
man köper växter och när man är ute och reser. De
vetenskapliga namnen ger också information om släktskap
mellan växter och kunskap om växternas egenskaper. Eva
Wirén har lovat att i studiecirkelform introducera oss inom
området.
Anmälan till Ulla Lundström, 556 350 03.

Ta gärna med en vän på våra arrangemang!


