Lokal: Tempus, Beckombergavägen 3 i Bromma om inget
annat anges. T- bana till Åkeshov.

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.

Övriga trädgårdsarrangemang
Välkommen att vara med i en av våra
trädgårdscirklar.
Vi kan vara 6-8 deltagare i varje grupp.
Vi träffas juni-augusti en gång hos varje
deltagare, utbyter erfarenheter, inspireras
och har trevligt tillsammans.
Se mer info på vår hemsida.

Västerorts Trädgårdssällskap är en ideell förening med
drygt 500 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 Trädgård ca 160 lokala trädgårdsföreningar runt
om i landet. Som medlem hos oss är du också medlem
i Riksförbundet och får, förutom våra aktiviteter här i
programmet, ta del av alla deras medlemsförmåner;
tidningen Hemträdgården sex gånger om året, fri
trädgårdsrådgivning, erbjudande om kurser, resor och
rabatter. Du är också försäkrad när du tar del av våra
aktiviteter utifall något skulle hända.

Mer information finns på vår hemsida under
www.vasterortstradgard.se/medlemskap. Där kan du
också anmäla dig eller så kan du skicka önskan om
medlemskap direkt till info@vasterortstradgard.se. Ange
då namn, adress och mejladress så kan vi nå dig med våra
aktivitetsinbjudningar.
Välkommen som medlem i Västerorts Trädgårdssällskap!

STYRELSE 2020/2021 (fram till årsmötet)
Ordförande: Elisabeth Nyström, 070-619 06 37,
elisabethnystrom154@gmail.com

Nordiska Trädgårdar - blir digital 2021.
se www.nordiskatradgardar.se
25 sep Äpplets dag.
Se alla aktiviteter på www.appletsdag.se
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Ett medlemskap hos oss 2021 kostar 340 kr (varav 90 kr
kommer direkt till VTS). Vill en till i familjen bli medlem
kostar det 380 kr för familjen som bor på samma adress.
(Då går 100 kr direkt till VTS).

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

Andra trädgårdshändelser i vår närhet

Mälaröarna & Västerort

Sekreterare: Eva Lundborg, info@vasterortstradgard.se
Kassör: Teri Lee Eriksson, teri.eriksson@gmail.com
Ledamöter: Elizabeth Eriksson, Helena Ewenfält,
Nina Jalkegård, Maj-Len Komi,
Eva Rönnblom, 08-25 20 75, eva.ronnblom@gmail.com,
Anita Österlind, anita.osterlind@gmail.com
Övriga engagerade:
Webbansvarig: Camilla Hilldén, web@vasterortstradgard.se
Revisorer: Sinikka Suutari, Anne-Marie Tornegård
Valberedning: Ingrid Melin (sammankallande), Ulla-Britt
Nyberg, Margot Hammarsten

Omslagsbild. Foto: Teri Lee Eriksson

Kostnader: Medlem fri entré. Medföljande gäst 50 kr entré.

Vä s t e r o r t s
Tr ä d g å r d s s ä l l s ka p

Västerorts Trädgårdssällskap

Formgivare: Marianne Svärd Häggvik.

Anmälan: Görs via e-post till info@vasterortstradgard.se
senast 2 dagar före aktiviteten.

w w w.v a s t e r o r t s t r a d g a r d . s e
info@vasterortstradgard.se

Föredrag oc h utfly kter 2021
MAJ

Ti 25 maj 18:00. Plantbytarkväll i samarbete med
Åsa Sjöberg, Ekerö bibliotek. Plantor av träd, buskar,
perenner, sommarblommor, tomater, chili m.m.
kommer att finnas på borden. Har du inte några egna
växter så kan du köpa för 10 kr/st efter 4 bytesrundor.
Plats: Ekerö bibliotek, Ekerö Centrum.
Fika 40 kr. Välkomna!

JUNI

Lö 5 juni 14:00. Trädgårdsbesök hos Ann-Christine
och Erik Holmgren på Karlagården i Tullinge. Karlagården är från 1906 och har en tomt på cirka 3000
kvm som sluttar i söder mot en bäck. Här finns en del
gamla växter men mycket är planterat efter 2010.
Favoritväxterna är många. Plats: Falks Backe 3 i
Tullinge. Fika med kaka 30 kronor. Välkomna!

Pandemin har oss fortfarande i sitt grepp så fram till och med
september erbjuder vi aktiviteter där vi kan samlas utomhus och
hålla avstånd. Inbjudan mejlas ut drygt en vecka i förväg som
vanligt, och finns på vår hemsida, så håll utkik!
Välkommen till ett nytt trädgårdsår!
önskar styrelsen
Västerorts Trädgårdssällskap

JUNI

AUGUSTI
APRIL

APRIL

MAJ

Sö 11 april. Workshop. Tillverka ett ros/klematisstöd i stångstål under ledning av Marianne Svärd
Häggvik. I kursavgiften 480 kr ingår material till en
rund obelisk eller ett 6-kantigt växtstöd. Två grupper:
grupp 1: kl. 9-13, grupp 2: kl. 13-17. Max 8 deltagare/
grupp. För mer information se VTS hemsida.
Fika 40 kr. Välkomna!
I april/maj. En utflykt till Lennart Söderbergs magnoliaträdgård i Krusenberg i Uppsala. Eftersom vi är
beroende av blomningstiden för magnoliorna kommer
en exakt tidpunkt och övrig reseinformation att
meddelas på vår hemsida samt mejlas ut i god tid.
Välkomna!
Ti 4 maj 18:00. Medlemskväll på Gustavshills
Handelsträdgård. Familjen Gustafsson tar emot och
berättar om handelsträdgården, växttrender och tips
om vad man skall tänka på när man handlar. Kunnig
personal finns på plats. Vi bjuds på kaffe/te och kaka
och får handla med 10 % rabatt. Plats: Björkviksv. 1,
Färentuna. Välkomna!

SEPTEMBER

Sö 13 juni 14.00. Årsmöte.
Vi har flyttat fram årsmötet till juni så att så många
medlemmar som möjligt kan komma och vi kan ha
mötet ute om så behövs.
Ytterligare kallelse och inbjudan kommer i god tid via
mejl och på hemsidan.
Må 16 aug 18:00. Guidad visning av Vintervikens
trädgård, en visningsträdgård med kulturverksamhet som drivs av föreningens medlemmar. Christer
Pettersson, ordförande för den ideella föreningen
Vintervikens trädgårdar sedan 10 år tillbaka, guidar
oss. Restaurangen/fiket har öppet till 21.00 så
stanna gärna kvar efter visningen. Välkomna!
To 2 sept 18:00. Plantbytarkväll på Tempus.
Hösten är här och då är det toppen att dela med
sig av vårblommande perenner, lökar, knölar och
plantor av träd och buskar. Det du vill helt enkelt!
Endast medlemmar.
Fika 40 kr. Välkomna!

SEPTEMBER Lö 4 sept 13:00. Trädgårdens apotek.
Marie Louise Eklöf, som i dag räknas till en av
Sveriges främsta specialister på terapeutiska
örter både odlade och vilda, guidar i Bergianska
trädgården och berättar hur och på vilket sätt du
kan stödja din hälsa med hjälp av växterna i din
trädgård. Stanna gärna kvar efter guidningen och
fika i Orangeriet. Välkomna!

Nu i oktober håller vi tummarna för att vi kan ses igen inomhus så
följande är planerat.

OKTOBER

On 6 okt 18:00. Anpassa trädgården till värme
och torka. Roger Holt, biolog och trädgårdsmästare med långvarigt miljöengagemang, har samlat
strategier för att trotsa motgångarna som kommer
med ett varmare klimat. Torktåliga växters strategier, växtval, designtips och arbetssätt för att
underlätta. Lotteri. Fika 40 kr. Välkomna!

OKTOBER

To 28 okt 18:00. Stadsodlingens historia om
kålgårdar, uppkomsten av egnahemsrörelsen,
kolonier och asfaltsblommor. Ulrika Flodin Furås,
odlande journalist, fotograf och författare, designar
stadsodlingar och museiträdgårdar, t.ex. till
Naturhistoriska riksmuseet och Spritmuseet.
Fika 40 kr. Välkomna!

NOVEMBER

Må 22 nov 18:00. Bind en adventskrans.
Traditionen fortsätter. Vi avslutar året med att
binda en adventskrans. Materialet finns på plats,
stomme och grönt av olika slag samt en del pynt.
Max 30 deltagare. Totalt 100 kr inkl. fika med glögg
och julsmörgås. Välkomna!

Vi kan alla ses riskfritt på Facebook 2021!

Vi har just startat en Facebooksida för Västerorts Trädgårdssällskaps medlemmar.
Här kan vi enkelt hålla kontakt, dela med oss av våra trädgårdsprojekt, visa bilder, inspireras och få goda råd från andra
medlemmar. Sidan är privat. Bara medlemmar kan se vilka
som är med i gruppen och vad de publicerar. Gå med du med!

