
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
VÅRENS PROGRAM 2013

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

Årsmöte 
Torsdagen den 21 februari kl 19.00. Jakobsbergs gård. 
Göran Eriksson från Åkersberga Trädgårdssällskap berättar 
om förkultivering och tidig sådd. Se separat inbjudan.

Trädgårdsmästarens genvägar till en vacker 
trädgård
Onsdagen den 20 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Har du stora drömmar om din trädgård som du sällan  
hinner genomföra? Ta det lugnt, det finns genvägar att ta!

Linda Schilén, trädgårdsmästare och bildkonstnär, ger  
konkreta tips för att få en vacker och trivsam trädgård. Hon 
lär dig smarta växtval, ger dig tips om marktäckning och 
designknep och mycket annat som förenklar i ditt trädgårds-
arbete.

Linda tillverkar växtstöd i armeringsjärn som är både snygga 
att se på och praktiska. Vi kommer att få möjlighet att köpa 
växtstöd till ett rabatterat pris.

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

Odla, ät och njut - inspiration för köksodling
Måndagen den 22 april kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Genom bilder och berättelser bjuder Karin Eliasson in er i 
sin trädgård. Karin delar med sig av sina erfarenheter från 
grönsaksodling i Sverige och Spanien. Vi blir inspirerade att 
bryta gränser, prova nytt, vara nyfikna och våga misslyckas.

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

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

Anmäl dig 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.

Trädgårdsbesök i Torvan Trädgård i Tullinge.
Tisdagen den 4 juni tar vi en tur till Torvan - en mysig liten 
handelsträdgård i Tullinge. 

Välkommen till Torvan som ligger på en grusås i Tullinge. 
Torvan är en privat trädgård men här drivs även en liten 
plantskola där du kan köpa både växter och andra träd-
gårdstillbehör.

Eftersom trädgården är omgärdad av plank och en hög  
häck så trivs många växter som egentligen vill ha ett var-
mare klimat. Här finns gruspartier och blötbäddar i form av 
lund- och torvpartier. Kika gärna in på www.torvan.nu 

Vi åker bil kl 17.45 från den större parkeringen vid Coop 
som ligger nära t-banestation Mälarhöjden. 

Anmälan till anmalan@hstradgard.org eller ring till Ulla 
Lundström senast den 2 juni. Ange om du kan ta någon  
i din bil eller om du vill ha skjuts. 20 kr betalas till chauffören.

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
Siv Lindahl, tel 97 56 23

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

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

Tips! 
Söndagen den 14 april, kl 12-16, står vi för Wåffelbruket 
på Jakobsbergs gård. Vi kommer även att sälja pelargon-
sticklingar så kom gärna förbi. 

Rum & Trädgård 7- 10 mars 2013, Kista Mässan

Nordiska Trädgårdar 11-14 april 2013, Älvsjö Mässan

Besök i Vintervikens trädgård
Torsdagen den 13 juni. 

Ordförande för Vinterviken trädgård, Christer Pettersson, 
visar oss runt bland odlingsbäddarna. Visningen börjar  
kl 18.30. Vi träffas utanför kaféet (det lilla utefiket som lig-
ger vid trädgården, alltså inte fiket i Nobelbyggnaden). 

För den som vill promerera dit träffas vi kl 18.00 vid Axels-
bergs t-banestation.

Efter visningen tar vi en gemensam fika för den som vill. 
Kaféet stänger kl 21.00. 

Avgiften för visningen är 50 kr. Även icke medlemmar är 
hjärtligt välkomna.

Bild från Torvan Trädgård


