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

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största 
trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar 
och ca 160 lokala trädgårdsföreningar. Som medlem 
får du tidningen Hemträdgården sex gånger om året, 
fri trädgårdsrådgivning, erbjudande om kurser och 
resor, bra rabatter och inte minst medlemskap i en lokal 
trädgårdsförening.     

Välkommen som medlem i Västerorts Trädgårdssällskap!

Du anmäler dig via Riksförbundet hemsida                        
www.tradgard.org. Klicka på Medlem och sedan Bli 
medlem. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj Västerorts 
Trädgårdssällskap som din lokalförening. Ett medlemskap 
för 2018 kostar 300 kr för enskild och 320 kr för familj. Du 
kan också ringa till Riksförbundets medlemsservice och 
anmäla dig där, tel 08-792 13 15.   

STYRELSE 2017/2018

Ordförande: Elisabeth Nyström, 070-619 06 37,
elisabethnystrom154@gmail.com

Sekreterare:  Johanna Anderfors. 

Kassör:  Ulla-Karin Lindqvist.

Ledamöter: Annika Bergenheim, 070-539 73 71, 
annika.bergenheim@gmail.com     
Helena Ewenfält, 070-400 25 99, helewe@icloud.com 
Eva Rönnblom, 08-25 20 75, eva.ronnblom@gmail.com
Elizabeth Eriksson, Christine Lilja, Åsa Nordlander. 

Webbansvarig: Camilla Hilldén, 
web@vasterortstradgard.se

Övriga trädgårdsarrangemang
22-25 mars. Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan. 

6-8 april. Stockholms Trädgårdsmässa, Kistamässan. 

Gödselhämtning. Vi är välkomna att hämta hästdynga hos 
Mälarö Basjkir. Se mer info på vår hemsida.

1 juli. Tusen Trädgårdar i hela Sverige. Mer info och 
anmälan på www.tradgardsriket.se 

18-19 aug. RSTs sommarmöte. Se www.tradgard.org

25 sep. Äpplets dag. Svenska äpplens egen dag. Se alla 
aktiviteter på www.appletsdag.se

Må 19 nov kl 18:00. Bind en adventskrans. Vi 
avslutar trädgårdsåret med att binda advents-
kransar tillsammans. 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

Må 5 nov kl 18:00. Fleråriga grönsaker - 
upptäck, odla, njut. Föredrag med Annevi 
Sjöberg, som är en av författarna till en bok 
om fleråriga ätliga växter. Vi får veta hur man 
odlar dem och tips om hur man använder dem i 
matlagningen. Boken, med samma namn, blev 

nominerad till årets trädgårdsbok 2016. Fika 40 kr. Välkomna!

NOVEMBER

On 24 okt kl 18:00. Kinas klassiska världsarvs- 
trädgårdar i Suzhou och buskpionfestilen 
i Luoyang. Föredrag av Kjell Furberg, trädgårds-
mästare, trädgårdsdesigner och reseledare. Kjell 
ger också några förslag på härdiga och bra busk-
pioner för vårt klimat. Fika 40 kr. Välkomna! 

OKTOBER

Titta in på vår hemsida då och då. Det kan ha tillkommit
något i programmet. Där annonserar vi eventuella             
ändringar som t.ex. lokalbyte. Om vi har din mejladress får 
du också inbjudan till alla träffar och ändringar via e-post.     
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Anmälan: Görs via e-post till info@vasterortstradgard.se
eller ring/sms:a till 070-619 06 37 senast 2 dagar före aktivitet.  
Medlem fri entré. Medföljande gäst 50 kr entré. 

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



To 25 jan kl 18:00. Odla under glas i kall- respektive 
övervintringsväxthus, drivbänk, varmbädd, kallbädd, 
enkla drivhus mot vägg och inomhusväxthus. Vad 
finns på marknaden. Föredrag av Eva Rönnblom, 
trädgårdsjournalist, tecknare och författare av 
trädgårdsböcker. Gratis lotteri. Vinster med Evas                        
böcker och växter. Fika 40 kr. Välkomna!  

JANUARI

Ti 27 feb kl 18:00. Guidad visning i Edvard 
Andersons växthus Bergianska trädgården av 
förste trädgårdsintendent Karin Martinsson. 
Medelhavsväxter som fikon, citrus, granatäpple, 
korkek, kapris m.m. växer i EAs stora Medelhavshall. 
Begränsat antal. Fika 40 kr. Välkomna! 

FEBRUARI

To 8 mars kl 18:00. Årsmöte samt därefter föredrag 
av Lena Nygårds, som tidigare arbeta för POM. Hon 
berättar om sin bok Rällsjö Britta är mitt namn, en 
berättelse från självhushållningens tid färgad av tre 
sekler. Rällsjö Brittas borstnejlika kan du köpa frö 
av så lång lagret räcker, 15 kr/fröpåse. VTS bjuder 
medlemmar på fika. Välkomna! 

MARS

Må 16 april kl 18:00. Vegetativ förökning ett 
trädgårdshantverk, olika tekniker. Ta ört- och 
vedartade sticklingar, dela rhizom, ta till vara grodd-
knoppar m.m. Tina Westerlund lektor i kulturvård och 
trädgårdsmästare berättar om växtförökning i plant-
skola och för vanliga odlare. Fika 40 kr. Välkomna! 

APRIL

Ti 24 april kl 18.00. Kompostering, starta upp en 
kompost, olika slags kompostkärl, bokashi m.m. Vad 
kan man kompostera? Föredrag av Gunnar Eriksson 
kompostcenter som också visar olika kompostkärl. Vi 
träffas i Hästskostallet på Överjärva Gård. Fika 40 kr. 
Välkomna! 

APRIL

Lö 2 juni. En härlig heldagsutflykt till Arboretum 
Lassas Hagar på ön Svartlöga i Stockholms 
skärgård. Ett fantastiskt natur- och kulturprojekt
som pågått i tre decennier. Det 5 hektar stora 
arboretet hyser cirka 2500 exotiska träd, en vatten-
trädgård med ett tiotal grävda dammar m.m.    

Sten Ridderlöf tar emot och berättar. Läs mer på vår hemsida. 

JUNI

On 13 juni kl 18.00. Trädgårdsbesök i Solhem hos 
glaskonstnär Anni Sivertsson och hennes man 
Jan. De visar sin blommande trädgård som under 
åren har fyllts med konstruktioner som lekstuga, 
trädkoja, trädäck, lusthus, växthus, vattenfall och 
ett inhägnat grönsaksland. Plats: Solhagavägen 34, 
Spånga. Fika 40 kr. Välkomna! 

JUNI

On 15 aug kl 18:00. Visning av kolonilotter med 
exotiska grönsaker. Råcksta fritidsgårdar. Odlare 
från Bangladesh, Thailand och Iran berättar hur 
man lyckas med “exotiska” grönsaker på vår bredd-
grad. De odlar bl.a. kikärtor, basilika, taro och ama-
rant. Odlingsrådgivare Maj-Len Komi är vår guide. 

Mötesplats: Tunets Servicehus Råckstav. 30. Fika 40 kr. Välkomna!

AUGUSTI

Föredrag och utf lykter  2018

Ti 6 feb kl 18:00. Grönt, lummigt och blommor året 
om. Christian Brown, trädgårdsmästare på Zetas 
Finsmakarens Trädgård och lärare vid trädgårds-   
mästarutbildningen i Stockholm, berättar om val 
av växter och möjligheter du har att skapa dig en 
trädgård som gör dig glad från senhöst till tidig vår. 
Fika 40 kr. Välkomna!   

FEBRUARI

To 3 maj kl 18:00. Drottningholmsparken har 
förnyats löpande och bär på en fascinerande 
kulturhistoria. Stina Odlinder Haubo, som 
sitter i styrelsen för Drottningholmsparkens 
vänner, kommer att guida oss igenom historien.                        
Vi ses framför teatern. Fika 40 kr. Välkomna! 

MAJ

On 30 maj kl 18.00. En fantastiskt inspirerande   
rhododendronträdgård. I en villaträdgård har 
Rikard Wedin under många år byggt upp en vacker 
och omväxlande trädgård med bl.a. flera hundra olika 
sorters rhododendron. Blommande vildarter trängs 
med hybrider och azaleor i torvbäddar och många av 

plantorna är sällsynta korsningar uppdragna från frön.           
Plats: samling hos Rikard Wedin, Sevensvägen 19, Sundbyberg. 
Fika 40 kr. Välkomna!

MAJ

On 4 april kl 18:00. Trädgårdssamtal medlemmar 
emellan. Vi är ju många i trädgårdssällskapet som 
har erfarenheter att dela med oss av. Denna kväll 
fikar vi och sitter i mindre grupper och talar om olika 
ämnen, se exempel på vår hemsida. Vi får råd och 
dåd av andra i trädgårdssällskapet samtidigt som vi 

lär känna varandra lite närmare. Fika 40 kr. Välkomna!

APRIL

To 22 mars kl 18:00. Växter som vårdar kropp och 
själ. En presentation av homeopatisk läkekonst och 
några av de vanligaste homeopatiska läkeväxterna. 
Kaija Helin, Homeopat och Doktor i hälsoveten-
skaper. I dag forskar hon inom integrativ och komple-
mentär medicin och vård. Fika 40 kr. Välkomna! 

MARS

Ti 22 maj kl 18:00. Plantbytarkväll på Ekerö 
bibliotek, Ekerö Centrum. Vi byter växter med 
varandra, plantor av träd, buskar, perenner, sommar-
blommor, majs, tomat och annat odlingsvärt. Har du 
inget att byta med så kan du köpa plantor för 10 kr st 
efter byteshandelns slut. Fika 40 kr. Välkomna!

MAJ

Ti 11 sep kl 18.00. Plantbytarkväll på Ekerö 
bibliotek Ekerö Centrum. Vi byter växter med 
varandra, plantor av träd, buskar och perenner 
samt lökar, knölar och frön. Har du inget att byta 
med så kan du köpa plantor, lökar och frön för 10 
kr efter byteshandelns slut. Fika 40 kr. Välkomna! 

SEPTEMBER

Fortsättning nästa sida

To 27 sep kl 18.00. Trädval och trädvård i din 
trädgård. Hur arbetar en arborist? Föredrag av 
Daniel Daggfeldt arborist och VD Trädmästarna. 
Daniel reder ut begrepp som trädspegel, 
strukturell beskärning, gräsklipparsjukan, kron-
reduktion och kronlyft. Fika 40 kr. Välkomna!

SEPTEMBER

On 5 sept kl 18.00. Besök i växthuset och träd-
gården på Västerorts Aktivitetscenter, en del av 
socialpsykiatrin i Bromma. Elizabeth Eriksson, 
som arbetar där, visar oss runt. Självplock av 
blommor och en del grönsaker. Plats: Johan 
Tillanders väg 13, Bromma. Fika 40 kr. Välkomna! 

SEPTEMBER

On 10 okt kl 18.00. Ikebana - japanskt blomster-
arrangemang. Judit Katkits, diplomerad lärare 
i Ichiyo-skolan med utställningar och kurser på 
bl.a. Östasiatiska Museet i Stockholm, berättar 
om  Ikebana-konsten, dess historia och olika 
skolor. Med material från naturen och trädgården 

skapar hon olika arrangemang som speglar årstidsväxlingarna.             
Fika 40 kr. Välkomna! 

OKTOBER


