
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

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

Årsmöte: onsdag den 16 februari kl 19.00.
Se separat kallelse.      

Äpplets ursprung
Efter årsmötet berättar Mats Lindberg, och visar bilder, om 
sin resa till Kirgizistan där vi hittar äpplets, valnötens och 
flera andra fruktträds ursprung.

Största delen av Kirgizistan är genomkorsat av den stora 
bergskedjan Tien Shan. Naturen och klimatet är kärvt, 
rentav hårt för såväl människor som för djur och växter.

Trots dessa tuffa omständigheter sägs här nu finnas lika 
många ursprungsarter av växter som det idag finns i hela 
Europa.

Det kom en båt med pelargoner
Onsdagen den 9 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård. 

Anita Östlund från Pelargonsällskapet berättar om  
pelargonernas spännande historia; hur de har utvecklats, 
vilka sorter som finns idag och hur de ska skötas.

Om det blir en bra vår har Anita med sig sticklingar.

100 kr för medlemmar, 120 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Bärbuskar – mer än bara krusbär och vinbär, 
föredrag med Johan Jancke
Onsdagen den 6 april kl 19.00. Jakobsbergs gård.

I Sverige äter vi i genomsnitt endast ca 6 gram bär per 
dag. Ändå är våra trädgårdar fulla av traditionella bär, som 
till exempel krusbär, vinbär och hallon. 

Dessutom har det ju kommit allt fler ”nyare” sorter som är 
spännande att prova. Blåbär, gojibär, havtorn eller aronia 
är några exempel på sorter som snabbt blivit populära, 
kanske mycket på grund av hälsofrämjande effekter.

Under föreläsning kommer du både att få lära dig hur man 
lyckas med de mer traditionella sorterna samt få bekanta 
dig med några nyare bärbuskar. 

100 kr för medlemmar, 120 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

I huvudet på en trädgårdsrådgivare - med 
Lise-Lotte Björkman från riksförbundet
Onsdagen den 27 april kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Lise-Lotte är rådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård. 
I denna föreläsning berättar hon om en trädgårdsråd-
givares arbete. Vi kommer att få höra om vanliga, aktuella 
och mer udda trädgårdsfrågor som ställs. Vissa frågor är 
återkommande, vissa rent av roliga medan andra ger ny 
lärdom och insikt.

Det är våra frågor som är grunden i hennes rådgivar- 
arbete. Vi kan förstås även ställa frågor under föredraget. 

100 kr för medlemmar, 120 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Ordförande: Ingela Heurgren, 0708 27 84 48
Sekreterare: Åsa Taube, 070 554 2368 
Kassör: Marianne Meijer, 073 975 33 51
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.
Oftast är vi i den Södra (vänstra) 
flygeln. 
www.jakobsbergsgard.se

VÅRENS PROGRAM 2022

Vandring: Trädgårdshistoria kring Maria- 
torget och Slussen med Ulrika Flodin Furås
Måndagen den 16 maj klockan 18:00.

Samling på Mariatorget vid kyrkan (hörnet St Paulsgatan) 
Vandringen avslutas vid Slussen och tar ca 1,5 timme.

Vad odlade man på Södermalm på 1600-talet? Detta är 
en unik miljö, med asfalt, kullerstenar och gröna hörn. 
Följ med till malmgårdar, palats och hyreshus. Det finns 
mycket som gömmer sig i kvarteren, en del av den histo-
riska grönskan är kvar, annat är för länge sedan borta.

I vandringen ingår också reflektioner kring stadsbyggnad 
och vad som hände i området på 1960-1980-talen.

50 kr för medlemmar, 70 kr för övriga.
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