
Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap

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

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

Efter årsmötet får vi höra Marianne Meijer 
från styrelsen berätta om vad som kan vara 
bra att veta om pioner samt visa oss bilder på 
skönheterna.  

Vikten av bin i våra trädgårdar
Torsdagen den 9 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård. 

Thomas Ullman, aktiv i Sollentuna biodlarförening samt 
i Biodlarnas Stockholmsdistrikt, håller ett föredrag som 
kommer att handla om livet i bisamhället, binas olika roller 
och hur man samarbetar i kupan och ut på fältet. 

Thomas informerar också om biodlarens roll och uppgifter, 
och berättar om vad man kan göra i sin trädgård för att 
bina ska trivas. 

Honung känner alla till men vad består den av och hur 
hanterar man den?

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

Sanningar och myter om jord och växtnäring
Onsdagen den 29 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård. 

Tom Ericsson, pensionerad forskare och lärare på SLU, 
granskar det stora utbudet av specialjordar. Även mäng-
den specialgödsel kommer att ifrågasättas. 

Vilket gödselmedel kan man använda för att undvika  
problem med de giftiga pyraliderna och hur kan man  
tillverka sitt eget gödsel och jord är frågor som kommer  
att besvaras.

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

Lust och längtan
Torsdagen den 20 april kl 19.00. Jakobsbergs gård. 

Jan Rundgren, designer och kolonist, har under sina år 
som designer haft många typer av uppdrag, allt från att 
sätta färg på årets majblomma till att arbeta som design-
chef på Plantagen.

2013 kom trädgårdsboken ”Växtriket” ut som han skrivit 
tillsammans med Lars Ring.

Jans föredrag kommer att handla om livet; lust och pas-
sion samt form och färg. Framför allt lusten att få ge sig 
hän när det handlar om växter och trädgård.

Han kommer förstås att visa bilder på inspirerande träd-
gårdar och trädgårdsdesign. 

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 2023

Visning av Waldermarsudde
Torsdagen den 1 juni kl 18.00. Vi träffas vid entrétrappan 
strax innan klockan sex.

Marina Rydberg, chef för parken och trädgården, visar 
oss trädgården, växthusen och parken. 

Marina berättar även om prins Eugens stora intresse för 
blommor och hans intentioner för parken.

100 kr för medlemmar, 120 kr för övriga. 

Museet stänger kl 20.00 så eventuellt hinner den som vill 
med en titt där eller en fika på caféet. Men då på egen 
bekostnad.

Anmälan till: anmalan@hstradgard.org. Max 25 personer.

Foto: Gunilla Bogren

TIPS!  
Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan 30/3-2/4


