
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

VÅRENS PROGRAM 2012

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

Årsmöte tisdagen den 28 februari kl 18.30
Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till Ann Larås 
som berättar om italienska trädgårdar.
Se separat kallelse. 

Trädgårdens golv 
Onsdagen den 28 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård
Johan Widoff berättar om olika material för trädgådens 
markytor.Vi studerar och känner på olika stenarter och 
betongprodukter, sedan jämför vi detta med växternas 
möjligheter för att skapa vackra trädgårdsgolv.

Johan visar bilder på olika lösningar. 

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

Dahlior - mångfald att njuta av 
Onsdagen den 18 april kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Kvällens föredragshållare är Marie Ohlson. Vi får lära 
oss det mesta om odling, vinterförvaring och frösådd av 
dahlior. Och hur vi kan få dahliorna att blomma ända till 
frosten. 

Bildvisning och sedan lite praktik med fröer och knölar

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

Återbesök i Gentlemannens trädgård
Tisdagen den 15 maj besöker vi ”Gentlemannens träd-
gård” i Tumba igen. Den här gången vill vi se trädgården i 
vårskrud när alla lökväxter blommar. 

Vi åker bil kl 17.30 från den större parkering vid Coop som 
ligger nära t-banestation Mälarhöjden. 

Ägaren Stefan Gustafsson visar oss runt även denna 
gång. Titta gärna på www.agentlemansgarden.se

Stefan vill ha 50 kr/pers för visningen och då ingår även 
kaffe och kaka.

Anmälan till anmalan@hstradgard.org senast den 7 maj 
eller ring till Gunilla Bogren. Anmäl om du kan ta någon i 
din bil eller om du vill ha skjuts. 20 kr betalas till chauffören 
om du vill ha skjuts.

Vårvandring i Mälarhöjden
Än en gång tar vi en promenad i Mälarhöjden. Vi tittar på 
Magnolior och annat som blommar på våren. 

Anmälan till anmalan@hstradgard.org eller ring till  
Gunilla Bogren. Lämna namn och telefonnummer eller  
e-postadress så blir du kontaktad när vi ser att det är dags. 

Ordförande: Ingela Heurgren, tel 88 27 99
Sekreterare: Gunilla Bogren, tel 646 87 16, 073 584 01 23
Kassör: Barbro Wall, tel 708 98 60 
Ulla Lundström, tel 556 350 03
Åsa Taube, tel 708 96 61
Barbro Wahlberg, tel 86 29 02
Eva Askåker, tel 070-535 19 41

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

Bilden på den lilla 
ängeln är tagen i  
Gentlemannens 
trädgård vid besöket 
den 7 september 
2011.  
 
Det finns inte bara en 
riklig växtlighet att be-
skåda utan även flera 
underbara ”prylar” 
uppställda lite här och 
där i trädgården.

Foto: Gunilla Bogren

Jakobsbergs gård, 
huvudbyggnad.
Vi träffas i någon av flyglarna 
Odd Fellowvägen 18-22, 
Bredäng. 
www.jakobsbergsgard.se

Tips!
■ Rum & Trädgårdar, 8 - 11 mars, Kistamässan
■ Nordiska Trädgårdar, 12 - 15 april, 

Stockholmsmässan


