
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

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

Trädgårdsmyller - om humlor, solitärbin, 
nyckelpigor och alla andra nyttiga insekter
Onsdagen den 5 september kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Christina Winter är hortonom och har arbetat med 
yrkesmässig trädgårdsodling i 30 år. 
Christina visar bilder ur boken Trädgårdsmyller och 
berättar om nyttiga insekter som hjälper oss med  
pollinering och biologisk bekämpning. 
Vi går igenom de viktigaste beståndsdelarna i en mång-
faldsträdgård: perenner, frukt- och bär, blommande 
gräsmattor och vilda hörn. 
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Ordförande: Ingela Heurgren, 0708 27 84 48
Sekreterare: Gunilla Bogren, 073 584 01 23
Kassör: Barbro Wall, 070 568 98 60 
Åsa Taube, 070 554 2368
Barbro Wahlberg, 070 555 50 71
Anita Ekedahl, 070 542 55 48
Birgitta Brown, 070 918 48 61

Föreningens hemsida:www.hstradgard.org
Om det står att anmälan krävs tas anmälan emot på:

anmalan@hstradgard.org

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

HÖSTENS PROGRAM 2018 
i samarbete med ABF

Köksträdgårdens fröjder – lust och glädje att 
odla – från det lilla till det större
Torsdagen den 20 september kl 19.00. Jakobsbergs gård, 
huvudbyggnaden.

Ett föredrag om lust och glädje att odla i det lilla såväl som 
det lite större. 

Trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman från Riksförbun-
det Svensk Trädgård berättar om olika odlingsstrategier 
blandat med tips, råd och inspiration för era egna odlingar.

Lise-Lotte är trädgårdsmästare och biolog och har arbetat 
med trädgård i över 30 år. Även fritiden går i odlingens 
tecken så vi får också ta del av hennes egna odlingsfröjder 
under föredraget.

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

Foto: Christina Winter

Växter med vackra blad
Tisdag 23 oktober kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Gunborg Mattson berättar om sina favoriter bland  
buskar, perenner och lökväxter, ett potpurri med 
blomning från vår till höst med både vanliga och mindre 
vanliga växter. 
Bladen är viktiga då blomningen för de flesta växter 
är kort och vi har en ”bladsäsong” som varar från april 
till november. Det är lätt att glömma hösten då många 
växter har sin höjdpunkt.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

I min trädgård vill jag vara Karin 
Onsdag 21 november kl 19.00. Jakobsbergs gård. 

Elisabeth Svalin Gunnarsson berättar om sin senaste bok 
om Karin Larsson, ”I min trädgård vill jag vara Karin”. 

Karin var inte bara en stor textilkonstnär. Hon ägnade 
också mycket tid åt att arbeta i sin trädgård på Lilla Hytt-
näs, en plats präglad av hennes känsla för färg och form, 
leklusta, påhittighet och starka motstånd mot det formella 
och alltför ordnade. 

Karin odlade grönsaker till hushållet, skapade rabatter 
i djärva färger och blandade obekymrat gamla svenska 
kulturväxter med exotiska nyheter. 

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

TIPS
Lördag 1 september.  
Trädgårdsfesten i Enköping.

Söndag 2 september.  
Höstfest i Bergianska Trädgården med  
Stockholmstraktens trädgårdssällskap.


