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Trädgårdssäl lskap

Mälaröarna & Västerort

      Västerorts Trädgårdssällskap

Västerorts Trädgårdssällskap är en ideell förening med
ca 400 medlemmar vars syfte är att under trivsamma 
former öka vårt kunnande om trädgård. Vi är en av Riks-
förbundet Svensk Trädgårds lokala trädgårdsföreningar. 
Våra medlemmar bor huvudsakligen i Västerort, Solna, 
Sundbyberg och på Mälaröarna i Stockholms län.   

Som medlem i Västerorts Trädgårdssällskap är du väl-
kommen att delta i alla våra aktiviteter såsom inspirerande 
föreläsningar, besök i spännande trädgårdar, plant- och 
fröbytardagar.

www.vasterortstradgard.se 
Besök gärna vår hemsida för mer info och senaste nytt. Här 
kan du läsa om kommande träffar och  sammandrag från 
tidigare träffar. OBS! Det är här vi annonserar eventuella 
ändringar för kommande träffar som t.ex. lokalbyte om det 
blir aktuellt. Du som meddelar din mejladress får också 
sådan info liksom inbjudningar till våra träffar via e-post.     
         
                       Välkommen att bli medlem hos oss!

Ring till medlemsservice på tel 08-792 13 15 eller gå in 
på www.tradgard.org. Klicka på Medlem och sedan Bli 
medlem. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj Västerorts 
Trädgårdssällskap som din lokalförening. Ett medlemskap 
för 2017 kostar 300 kr för enskild och 320 kr för familj.  

STYRELSE 2016

Ordförande: Marianne Svärd Häggvik, 073-618 22 44                
marianne@heliconiagarden.se

Vice ordförande: Eva Rönnblom, 08-25 20 75               
ronnblom@bredband.net

Sekr:  Pia Magnusson, 070-928 30 17, pima56@telia.com 

Kassör:  Ulla-Karin Lindqvist, 070-595 24 09 
uk.lindqvist@gmail.com

Ledamöter: Annika Bergenheim, 070-539 73 71 
annika.bergenheim@gmail.com
Helena Ewenfält, 070-400 25 99, helewe@icloud.com
Kjell Furberg, 070-774 77 11, kjellito@gmail.com
Christine Lilja, 070-869 45 31, chglilja@gmail.com

Webbansv: Camilla Hilldén, web@vasterortstradgard.se 

Övriga trädgårdsarrangemang

Fr-sö 24-26 mars. Stockholms Trädgårdsmässa, 
Kistamässan. www.sthlmtradgardsmassa.se 

To-sö 6-9 april. Nordiska Trädgårdar, 
Stockholmsmässan. www.nordiskatradgardar.se 

Sö 23 april kl 11:00. Gödselhämtning. Vi är välkomna att 
hämta hästdynga hos Mälarö Basjkir. Låt dyngan brinna 
och få en perfekt gödsel och jordförbättring till dina 
rabatter. Tag med egna plastsäckar, handskar etc. Plats: 
Kumla By, Färingsö. Adressen är Bybrunnsvägen 10, Skå.   

Ängsäters Perenner på Färingsö har ett brett sortiment 
av perenner, kryddor, prydnadsgräs och ormbunkar. 
De säljer vanligtvis bara till företag. Under en dag 
öppnar Krister Lööf perennaodlingen för oss. Inget 
“drop in” efter genomgången. OBS! Endast kontant 
betalning eller swish. Info och vägbeskrivning på www.
angsatersperenner.se. Datum läggs ut på vår hemsida.

Lö-sö 12-13 aug. Riksförbundet Svensk Trädgårds 
sommarmöte i Sörmland. Läs mer på www.tradgard.org

Må 25 sep. Äpplets dag. Svenska äpplen och äppelträd 
har sin egen dag. Det kommer att bli olika äppel-
aktiviteter över hela landet i anslutning till Äpplets dag. 
www.appletsdag.se
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Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges 
största trädgårdsorganisation med över 32 000 
medlemmar och ca 160 lokala trädgårdsföreningar 
runt hela landet. Som medlem får du tidningen 
Hemträdgården sex gånger om året, fri trädgårds-
rådgivning, erbjudande om kurser och resor, bra 
rabatter och inte minst medlemskap i en lokal 
trädgårdsförening. 



Anmälan: Görs via e-post till info@vasterortstradgard.se
eller ring/sms:a till 070-928 30 17 senast dagen före 
aktivitet. Medlem fri entré. Icke medlem 50 kr. 

To 26 jan kl 18:00. Odla ingefära, gurkmeja, 
sötpotatis, wasabi, gyllenbär m.fl. nyttiga och 
spännande växter i trädgården eller på balkongen 
- få god skörd på liten yta. Du får veta hur de odlas, 
skördas och används. Föredrag av Eva Rönnblom, 
trädgårdsjournalist och författare av trädgårdsböck-

er. Eva berättar också om sin senaste bok Så frön från exotiska 
frukter. Provsmakning av exotiska frukter. Fika 40 kr. Välkomna!  

Januari

To 9 mars kl 18:00. Årsmöte och föredrag. 
Trädgårdshistorien skrivs om – hur arkeologin 
förändrat vår bild av hortikulturens utveckling av 
arkeobotaniker Jens Heimdahl. Odling av kultur-
växter är äldre än man förut trott. Det är en miss-
uppfattning att munkarna stod för nästan all införsel 

av nya kulturväxter till Skandinavien. Fynd har gjorts av dillfrö från 
300 f.v.t. och av odlingsbäddar och kompostbingar från 1000-talet. 
VTS bjuder på fika, icke medlem 40 kr. Välkomna! 

Mars

Sö 19 mars kl 10:00. Workshop. Bygg en fågelholk 
under ledning av Kjell Häggvik från Mälaröarnas or-
nitologiska förening och Marianne Svärd Häggvik, 
författare till Stora boken om trädgårdsprojekt. Du 
väljer modell efter vilken fågel du vill locka till din 
trädgård. Max 10 deltagare. Plats: Tappströmsskolan, 

Ekerö. Material till två fågelholkar 420 kr. Lunchfika 40 kr. Välkomna!   

Mars

Ti 30 maj kl 18:00. Plantbytarkväll i samarbete med 
Ekerö Bibliotek. Vi träffas, har trevligt och byter växter 
med varandra. Plantor av träd, buskar, perenner, 
sommarblommor, tomater och mycket annat odlings-
värt kommer att finnas på borden. Har du inga egna 
växter går det bra att köpa växter för 10 kr/st i slutet 

av kvällen. Plats: Biblioteket, Ekerö Centrum. Fika 40 kr. Välkomna!

Maj

To 29 juni kl 18:00. Visning av Mälarpaviljongens 
containerträdgård. En urban grön social inspirerande 
fickpark mitt på Holger Bloms strandpromenad och 
gungandes på Riddarfjärden. Miljöpsykolog och 
trädgårdsmästare Kristina Björk visar och 
kommenterar hur hon planerar, designar och möter 

besökaren på en begränsad yta. Max 25 deltagare. Plats: Mälar-
paviljongen, Norr Mälarstrand 64, Stockholm. Förfriskningar köps på 
plats. Välkomna! 

Juni

On 14 juni kl 18:00. Två inspirerande Bromma-
trädgårdar på promenadavstånd. Trädgårdbesök 
hos Kjell och Britta, som visar sin försommarfina 
trädgård med ett överflöd av lökväxter, iris, schersmin 
och äppelblom. Toshihiro och Eva-Britt bjuder in oss 
till sin japaninspirerande trädgård och berättar för oss 

hur de har skapat detta vackra “trädgårdssmycke”. Plats: samling hos 
Kjell Nordin, Vretvägen 10, Bromma. Fika 40 kr. Välkomna! 

Juni

Ti 17 okt kl 18:00. Från grushög till trädgård, 
föredrag av Maria Andersson, trädgårdsdesigner
Zetas Trädgård. Byggarbetsplatsen blir till prunk-
ande trädgård, tråkiga entrén, slänten och kala 
kullen blir till spännande trädgårdsrum. Maria 
berättar om sina projekt, visar före- och efterbilder 

samt delar med sig av sina designknep. Fika 40 kr. Välkomna! 

Oktober

On 8 nov kl 18:00. POM - Programmet för odlad 
mångfald. Henrik Morin berättar om Sveriges 
Lantbruksuniversitets arbete med POM. Han visar 
prov på lokala växtfynd och spännande växt- och 
kulturmiljöer. Under varumärket Grönt kulturarv® 
lanseras och saluförs nu växtmaterial som samlats 

in genom POM. Fika 40 kr. Välkomna!

November

Må 27 nov kl 18:00. Bind en dörrkrans. Vi avslutar 
trädgårdsåret med att binda adventskransar till-
sammans. Det är enkelt och roligt. Materialet finns 
på plats. Max 30 deltagare. Material till krans 50 kr. 
Fika med julsmörgås och glögg 40 kr. Välkomna!

November
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Lokal: Tempus, Beckombergavägen 3, T-Åkeshov
om inte annat anges. 

On 15 feb kl 18:00. Träd, buskar och klätterväxter.
Tomas Lagerström tipsar hur man kan välja växter 
till gamla, medelålders och nya trädgårdar. Vidare 
diskuteras växtval utifrån olika betingelser. Tomas är 
landskapsarkitekt, pensionerad universitetslektor på 
SLU, växtutvecklare, skribent, fotograf och styrelse-

ledamot i RST. Privat har han ett stort spännande växtsortiment i sin 
trädgård. Fika 40 kr. Välkomna!  

Februari

Må 3 apr kl 18:00. Beskärning – grundläggande, 
föredrag av Eva Rönnblom & Marianne Svärd 
Häggvik. Prydnadsträd och -buskar, fruktträd och 
bärbuskar. När och hur beskär man, vilka redskap 
behövs? Lite terminologi, vad menas med t.ex. 
grenkrage, vattenskott, fruktkudde och trädspegel?  

Fika 40 kr. Välkomna!  

April

To 7 sep kl 18:00. Den vackraste blomningen sitter 
i bladen, föredrag av Gunborg Mattsson, Zetas 
Trädgård. De flesta växter vare sig det är perenner, 
buskar eller träd har en blomningstid på ca 3 veckor, 
men vi har en “lövtid” på ca 6 månader. Då är det 
viktigt med vackra blad. Fika 40 kr. Välkomna! 

September

Sö 27 aug kl 11:00 – 16:00. Trädgårdsmarknad. 
Lokalt odlad frukt, grönsaker, rotfrukter, honung 
m.m. finns att köpa. Marknaden är öppen för alla 
att besöka. Ta med familj, släkt och vänner till en 
dag i trädgårdens tecken. Prisvärd lunch serveras på 
slottet. Korv & bröd och kaffe kan köpas på borg-

gården. Historisk vandring, tipspromenad för barn & vuxna, lotteri 
m.m. Medlem i VTS kan ha eget bord med försäljning. Samarr. 
med Åkeshof slott. Plats: Åkeshof slott, T-Åkeshov. Välkomna! 

Augusti

To 21 sep kl 18:00. Äppelprovning.
Vi provar olika sorters svenska äpplen och röstar 
fram det godaste. Efter provningen berättar Annika 
Bergenheim om historia, odling och egenskaper hos 
nya och gamla äppelsorter. 
Max antal 30 st. Fika 40 kr. Välkomna!  

September

Ti 9 maj kl 18:00. Trädgårdsbesök på Malmgården, 
en undangömd och fridfull trädgårdspärla på Söder. 
Verksamhetsansvariga Inger Möller visar oss runt i 
denna oas till handelsträdgård som är en av Stock-
holms äldsta med anor ända från 1600-talet. Den 
kallas också Groens Malmgård, uppkallad efter vin-

handlare Werner Groen som bodde i Gamla stan och hade den som 
sitt lantställe. Det finns tid att vandra runt i trädgården som ligger 
precis vid foten av Vita bergen. Max 25 deltagare. Plats: Malmgårds-
vägen 53, Stockholm. Fika 40 kr. Välkomna!  

Maj


