
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

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

Sällskapet firar att  
dryga 20 år har gått  
sedan starten
Torsdagen den 25 augusti  
kl 18.00, OBS tid och dag! 
Jakobsbergs gård, huvud- 
byggnaden.

Nu är det hög tid att fira att  
sällskapet startades för drygt 20 år sedan. 

Vi börjar klockan sex med en timmes föredrag av Ulrika 
Flodin Furås om stadsodlingens historia. Efter föredraget 
äter vi en enklare måltid tillsammans. Smörgåstårta med 
dryck.

Den här kvällen bjuder sällskapet medlemmarna på, så 
den är bara öppen för medlemmar.

Vi skulle ju vilja att alla kunde komma men det räcker inte 
lokalen till för tyvärr. Maxantalet är 30 st och anmälan  
gäller. 

OBS! Om du har anmält dig och får förhinder måste du 
avanmäla dig så någon annan får platsen.

Anmälan senast den 18 augusti till  
anmalan@hstradgard.org 
avanmälan till samma adress.

Färska tomater hela året
Onsdagen den 28 september kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Varför är egenodlade tomater så mycket godare än köpta? 
Hur ska man tänka när man väljer sort? Och hur lyckas 
man med de där piennolo-vintertomaterna egentligen? 
Välkommen på föredrag med Trädgårdstrollet Jasmine 
Waara som berättar om sin strategi för att kunna äta  
egenodlade, färska tomater året runt.

Jasmine är utbildad trädgårdsmästare och pomolog, odlar 
på friland och i pallkragar utan växthus i zon 4 i en gammal 
trädgård.

Återkommande ämnen i hennes blogg är tomater, ätbart, 
sortguider samt frukt och bär. Hon driver också Trädgårds-
trollets Trädgårdspodd där hon diskuterar med gäster om 
trädgård i allmänhet och om sorter i synnerhet.

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

”I rosenrött jag drömde”
Onsdagen den 19 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  
anläggningar i Sverige och utomlands.

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

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

HÖSTENS PROGRAM 2022

Vacker trädgård året om
Onsdagen den 23 november kl 19.00. Jakobsbergs gård.

I Sverige blomstrar det från maj till augusti, men resten 
av året ligger trädgårdarna öde. Men det går att skapa 
en trädgård som du kan njuta av hela året. Börja med att 
skapa en tydlig grundstruktur med de funktioner du vill 
ha, ös sedan på med växtlighet. Trädgårdspoesi skapas 
genom kontraster, när den formstarka grunden möter mer 
fria planteringar, ljus möter skugga och mer anlagda delar 
möter vilda partier.

Trädgårdsjournalisten Ellen Forsström berättar hur du kan 
få din trädgård att blomstra, från mars till oktober. Den 
formstarka stommen gör att trädgården är fin till och med 
på självaste julafton.

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