
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

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

Äppelutställning och identifiering av äpplen
Söndagen den 13 september kl 12.00-15.00,  
Jakobsbergs gård.

Pomolog Niklas Medin hjälper till med identifiering av 
främst äpplen men även päron och plommon. Ta med 2-3 
frukter av den sort du önskar få identifierad. 

Niklas är trädgårdsmästare och inventerar päronbeståndet  
i Sverige genom Pomologiska sällskapets päronkommitté. 

Gratis för för alla. Anmälan krävs. 
30 kr för fika utomhus vid lämpligt väder.

Bidrag med kända äpplen till utställningen mottages gärna, 
kontakta Anita på anita@bildis.se

Främja den biologiska mångfalden genom att 
skapa en klimatsmartare trädgård
Onsdagen den 23 september kl 19.00. Jakobsbergs gård. 

Föredrag av Johanna Karlén om hur vi kan göra våra träd-
gårdar nyttiga för klimatet och miljön, samtidigt som de ger 
oss en plats att njuta, leka och koppla av i.

Vi går igenom vad biologisk mångfald är och hur den är 
avgörande för de ekosystemtjänster som naturen gör för 
oss människor.

Vi tittar på viktiga faktorer att få in våra trädgårdar som  
t ex, vilka blommor som lockar bin och humlor, boplatser 
för nyttodjuren och varför det är bra att ha det lite ostädat.

Eftersom jorden är grunden till allt vi odlar kommer  
Johanna även att prata om vikten av en god jord och hur  
vi själva kan göra för att förbättra den.

70 kr för medlemmar, 100 kr för gäster. Anmälan krävs.

”I rosenrött jag drömmer”
Onsdagen den 21 oktober kl 19.00. Jakobsbergs gård. 

Författaren Henrik Valentin bjuder på ett bildspäckat 
program med ögongodis i form av en välfylld kavalkad 
med hänförande rosor såväl från den egna och omskrivna 
trädgården på Österlen som från kända och okända an-
läggningar i Sverige och utomlands. 

En hel del praktiska tips om framgångsrik odling liksom 
erfarenheter av misslyckanden bjuds åhörarna också på.

70 kr för medlemmar, 100 kr för gäster. Anmälan krävs.

Ordförande: Ingela Heurgren, 0708 27 84 48
Sekreterare: Åsa Taube, 070 554 2368 
Kassör: Marianne Meijer
Gunilla Bogren, 073 584 01 23
Anita Ekedahl, 070 542 5548
Birgitta Brown, 070 918 48 61
Barbro Wall, 070 568 98 60
Föreningens hemsida:www.hstradgard.org

Jakobsbergs gård
Odd Fellowvägen 18-22, Bredäng.
Lokalen kommer att variera  
mellan huvudbyggnaden och 
södra flygeln. 
www.jakobsbergsgard.se

HÖSTENS PROGRAM 2020

I samarbete med ABF

Svenska trädgårdar med Linda Schilén
Onsdagen den 4 november kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Linda Schilén är en föreläsande trädgårdsmästare,  
konstnär och författare, känd bl a från TV4.

I detta föredrag berättar Linda om hennes bästa inspira-
tionsträdgårdar – Sveriges vackraste trädgårdspärlor.

Hon visar på hur deras formgivningar, växtval och kreativa 
idéer konkret kan appliceras i den egna trädgård. 

Linda kommer att berätta om dessa trädgårdar:

r Konstnärsparet Mandelmanns Trädgårdar, 
    Simrishamn. 
r Gunillaberg, en trädgård av blomsterkonstnären 
    Tage Andersen, Jönköping. 
r Inspirationsträdgårdarna från Astrid Lindgrens alla 
    barnböcker vid Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby. 
r Blomsterprakt, perenner och sommarblommor, 
    Liljeqvistska parken, Borlänge. 
r Stenar och växter i skön harmoni, Stenparken, 
    Borlänge.

70 kr för medlemmar, 100 kr för gäster. Anmälan krävs. 

Detta är ett preliminärt program. Det kan komma 
att förändras. Håll utkik på mail eller på hemsidan 
för ändringar.
Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer. Det gör bland annat att vi skippar 
fikat den här terminen för att inte riskera att vi 
inte kan hålla 2-metersregeln. 
Vi inför även anmälan till föredragen så att vi vet 
hur vi kan placera ut stolar med rätt avstånd.
Anmälan är bindande, får du förhinder, meddela 
oss så att platsen kan ges till någon annan. 
Först till kvarn gäller.
Anmäl på: anmalan@hstradgard.org
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