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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 runt hela landet. 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 2019 kostar 320 kr för enskild och 340 kr för familj.  Du 
kan också ringa till medlemsservice och anmäla dig där tel 
08-792 13 15. Vi ser fram emot att ses!   

STYRELSE 2018/2019 (fram till årsmötet i mars)

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                                                                                                   
Eva Rönnblom, tel 08-25 20 75, eva.ronnblom@gmail.com 
Elizabeth Eriksson, Helena Ewenfält, Christine Lilja, Åsa 
Nordlander. 

Webbansvarig: Camilla Hilldén, 
web@vasterortstradgard.se

Övriga trädgårdsarrangemang
Gödselhämtning. Västerorts Trädgårdssällskaps 
medlemmar är välkomna att hämta hästdynga hos Mälarö 
Basjkir. Datum och mer info läggs ut på vår hemsida. 

Andra trädgårdshändelser i vår närhet
To-sö 21-24 mars. Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan. 
www.nordiskatradgardar.se. OBS! Rabattkod i Hemträd-
gården 2/2019.

Lö 25 maj. Västerorts Aktivitetscenter har plantförsäljnings-
dag, tomater, grönsaker och sommarblommor. Café & butik 
med hantverk. Mer info kommer på VTS hemsida. 

On 25 sept. Äpplets dag. Se alla aktiviteter på                                 
www.appletsdag.se

Pomologiska sällskapet har evenemang vår & höst.               
Se VTS hemsida.

On 27 nov 18:00. Bind en adventskrans. 
Traditionen fortsätter! Vi avslutar året med att 
binda en adventskrans tillsammans. Materalet 
finns på plats, stomme och grönt av olika slag samt 
en del pynt för totalt 50 kr. Fika 40 kr med glögg 
och julsmörgås. Max 30 deltagare. Välkomna! 

NOVEMBER

To 7 nov 18:00. Trädgårdarna i trädgårdsstaden – 
ett historiskt perspektiv. Olika tider och ideal har 
gett villaträdgården vitt skilda uttryck. Landskaps-
arkitekt Åsa Wilkes föreläsning löper från 1800-
talet fram till dagens trädgårdstrender, med fokus 
och inzoomning på trädgårdsstäderna. Fakta och 

råd för dig som vill skapa en tidstypisk trädgård eller som bara vill 
veta mer. Möjlighet finns att köpa Åsas bok. Fika 40 kr. Välkomna! 

NOVEMBER

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 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. 



On 16 jan 18:00. Sten i trädgården – funktion, 
material och hantering. Landskapsarkitekt Thomas 
Blomqvist berättar hur man höjer kvaliteten och 
upplevelserna i sin trädgård med natursten i olika 
funktioner, samt beskriver materialens ytbehandling 
och kvaliteter. Lotteri. Fika 40 kr. Välkomna!   

JANUARI

To 21 feb 18:00. Biokol – växtkraft i trädgårds-
landet. Björn Embrén, träd- och biokolsexpert, 
berättar om den revolutionerande metoden att odla 
i biokol. Björn berättar om hur biokol används vid 
plantering av träd i Stockholms stadsmiljö och hur 
man använder biokol i den egna trädgården och 
vilken effekt biokol har. Fika 40 kr. Välkomna! 

FEBRUARI

Ti 12 mars 18:00. Årsmöte samt därefter fördraget 
Potatis – en älskad knöl. Pirjo Gustafsson, LRF, 
berättar om potatisodling förr och nu. Odling av 
potatis, sorter att välja på och olika sjukdomar som 
kan angripa potatis. Pirjo tar med några olika namn-
sorter av potatis. VTS bjuder alla medlemmar på års-
mötesfika. Välkomna!

MARS

To 25 april 18:00. Odla Medelhavsväxter i kruka och 
på friland. Eva Rönnblom, trädgårdsjournalist, 
berättar om att odla citrus, oliv, lager, fikon, myrten, 
granatäpple, kapris, cistros, lavendel, rosmarin m.m. i 
kruka och vissa på friland. Jord, beskärning, härdighet, 
övervintring m.m. Gratislotteri, vinster Evas böcker 
och några växter . Fika 40 kr. Välkomna! 

APRIL

Lö 27 april 10:00-12:00 eller 13:00-15:00. 
Workshop – bocka vackra växtstöd i stångstål. 
Under ledning av Marianne Svärd Häggvik tillverkar 
vi klassiska halvbågeformade växtstöd i obehandlat 
stångstål. I kursvgiften ingår 6 m stål som räcker till ca 
4 st växtstöd. Pris 200 kr/deltagare. Fika ingår. Max 10 
deltagare/gång. Plats: se vår hemsida. Välkomna! 

APRIL

Ti 21 maj 18.00. Plantbytarkväll i samarbete med 
Ekerö bibliotek. Plantor av träd, buskar, perenner, 
sommarblommor och grönsaker m.m. kommer att 
finnas på borden. Har du inga egna växter går det bra 
att köpa för 10 kr/st efter 4 bytesrundor. Plats: 
Biblioteket Ekerö Centrum. Fika 40 kr. Välkomna! 

MAJ

Må 3 juni 18:00. Trädgårdsbesök hos Birgitta 
Rytten. En skogstomt med vattenfall och damm. 
Trädgården som vuxit fram under 15 års tid är in-
spirerad av Stefan Mattsson och Enköpings Parker. 
Perenner och buskar blommar hela växtsäsongen. 
Birgitta berättar också om Skogby Gård, som gavs 
i morgongåva till hennes farfar 1912. Plats: Skogby 
Gårds väg 12 A, Skå. Fika 40 kr. Välkomna! 

JUNI

Föredrag oc h utf ly kter  2019

On 30 jan 18:00. Hostorna har åter blivit en samlar-
växt. Varje år tillkommer nya hybrider med olika 
bladnyanser i grönt, gult och vitt, somliga har 
miniatyrblad, andra är riktiga bjässar, några visar fin 
höstblomning. Roger Elg, forskare och lärare vid SLU, 
berättar hur man planerar och gestaltar trädgården 
med hostor. Fika 40 kr. Välkomna! 

JANUARI

Må 29 april 18:00. Studiebesök på Gustavshill 
Handelsträdgård. Vi får komma efter stängningsdags 
och höra lite om Gustavshills historia, få tips om vad 
man skall tänka på när man handlar och även möjlig-
het att ställa frågor. Vi bjuds på fika och får handla med  
10 % rabatt. Plats: Björkviksv. 1, Färentuna. Välkomna! 

APRIL

On 15 maj 18:00. Trädgårdsvisning – Tulpanfrossa. 
Vi besöker Margareta Hellströms och Per-Olov 
Anderssons trädgård i Stocksundstorp. I april till juni 
fylls trädgården av tusentals blommande lökväxter. Vi 
får lära oss hur Margareta kombinerar lökväxter med 
perenner, och vilka tulpansorter som återkommer år 
efter år. Plats: Alnäsv. 5 i Solna. Fika 40 kr. Välkomna! 

MAJ

Ti 9 april 18:00. Trädgårdssamtal medlemmar 
emellan. En träff där vi inte har föredrag utan delar 
med oss av våra egna trädgårdserfarenheter och 
tar upp ämnen som ligger oss nära. Vi sätter igång 
samtalet med frågan ”Vad är ditt bästa redskap i 
trädgården?”. Har du fiffiga redskap eller knep, kom 
och dela med dig. Fika 40 kr. Välkomna! 

APRIL

Må 25 mars 18:00. Om Magnolior berättar författa-
ren och magnoliaexperten John Lennart Söderberg. 
Vi får råd om lämpliga sorter för våra trädgårdar, 
deras särdrag, plantering och skötsel. John Lennart 
utvärderar magnolior för odling i kallt klimat och har 
själv c:a 150 olika i sin trädgård. Fika 40 kr. Välkomna! 

MARS

To 9 maj 18:00. Nyttan och nöjet av det gröna 
apoteket med Marie-Louise Eklöf, en av de främsta 
specialisterna på terapeutisk användning av vilda 
örter. Vi inleder på Tempus med ett kortare föredrag 
om hur örterna kan främja din hälsa. Därefter går vi 
ut i Judarskogen, Åkeshov, för att hitta örter och blad.  
Möjlighet finns att köpa Marie-Louise böcker. 
Fika 40 kr. Välkomna! 

MAJ

Sö 25 aug 11:00-16:00. Trädgårdsmarknad på 
Åkeshofs slotts borggård. Lokalt odlad frukt, grön-
saker, snittblommor, rotfrukter och honung finns 
att köpa. Tipspromenad, historisk vandring, lotteri, 
loppis med trädgårdsprylar, boklåda och barnbord. 
Rösta på vackraste pelargonen. Tävlingarna tyngsta 

squashen, tyngsta pumpan och längsta gurkan är öppna för alla. 
Trädgårdsexperter finns på plats. Medlem i VTS kan ha eget bord 
med försäljning av sådant som är trädgårdsrelaterat. Prisvärd 
lunch serveras på slottet. Korv med bröd, kaffe och kaka kan du 
köpa på borggården. Marknaden är öppen för alla att besöka. 
Ta med släkt och vänner! Välkomna! 

AUGUSTI

Må 23 sept 18:00. Växterna inför vintern. Eva 
Rönnblom, trädgårdsjournalist, berättar varför 
man inte bör beskära vissa växter på hösten. Gödsla 
eller inte gödsla, avmognad, vintervila. Hur skyddas 
ömtåliga växter under vintern. Vintersticklingar. 
Plantera träd och buskar, dela perenner på hösten 
eller våren. Samla frö. Gratislotteri med Evas 
böcker och några växter. Fika 40 kr. Välkomna! 

SEPTEMBER

On 14 aug 18:00. Trädgårdsbesök hos Lotta och 
Georg Erdelyi. En plats för odlarglädje och njut-
ning. Stramt och formklippt möter natur och skog. 
Olika biotoper, ger ett rikt djurliv. Köksträdgården, 
hembyggt växthus och drivhus för självförsörjning 
av grönt största delen av året. Plats: Högås-
vägen 18, Sundbyberg. Fika 40 kr. Välkomna! 

AUGUSTI

On 23 okt 18:00. Magiskt örtbruk från järnåldern 
till medeltid. Jens Heimdahl, arkeobotaniker, 
berättar om de historiska spåren efter magiskt ört-
bruk. Vilka växter användes och på vilka sätt an-
sågs de fungera magiskt. Finns det egentligen 
något som kan kallas häxörter? Lotteri. Fika 40 kr. 
Välkomna! 

OKTOBER

fortsättning nästa sida


