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      Västerorts Trädgårdssällskap
Västerorts Trädgårdssällskap är en ideell förening med 
cirka 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. 

Ett medlemskap hos oss 2022 kostar 340 kr (varav 65 kr 
kommer direkt till VTS). Vill en till i familjen bli medlem 
kostar det 380 kr för familjen som bor på samma adress.

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!

Övriga trädgårdsarrangemang
 

Vår Facebook – Vasterortstradgard. 
Kom med du med! Sidan är privat så endast 
medlemmar kan se det som publiceras.    
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Anmälan: Görs via e-post till info@vasterortstradgard.se 
senast 2 dagar före aktiviteten. 

Kostnader: OBS nytt! 40 kr i entré till alla föredrag inkl.   
kaffe/te och fikabröd. Gäster betalar 90 kr totalt.

Lokal om inget annat anges: Kapellet i Bromma 
Folkhögskola, Åkeshovsvägen 29, Bromma. 

Närmaste T-bana Brommaplan. 10 minuters promenad. 
Parkering finns.

STYRELSE 2021/2022 (fram till årsmötet)

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

Sekreterare:  Eva Lundborg, info@vasterortstradgard.se

Kassör:  Teri Lee Eriksson, teri.eriksson@gmail.com 

Ledamöter: Elizabeth Eriksson, Helena Ewenfält, Maj-Len 
Komi, Eva Rönnblom, 073-713 03 86, 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), Margot 
Hammarsten, Åsa Nordlander

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

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

To 24 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. Endast medlemmar. Totalt 150 kr 
inkl. fika med glögg och julsmörgås. 
Plats: Wiggeby Gård, Svartsjö. 

NOVEMBER

On 9 nov 18:00. Svenska Bonsaisällskapet 
berättar om bonsaikulturen och dess långa historia. 
Vi får lära oss hur man väljer olika träd och hur de 
kan formas i olika stilar, hur man sköter dem och 
hur de övervintras. Plats för frågor. Har du ett eget 
träd som du vill få tips om så ta gärna med dig det.

NOVEMBER



I år satsar vi på många intressanta föredrag inomhus. Vår nya 
lokal i Bromma Folkhögskola, Åkeshov är rymlig så om det 
behövs kan vi sitta med avstånd. Vi håller oss till gällande 
restriktioner. Eventuella ändringar i programmet annonseras 
via e-post och på hemsidan. Så håll utkik!

           Välkommen till ett nytt trädgårdsår med oss alla i 
                                   Västerorts Trädgårdssällskap

Ti 26 april 18:00. Ola Jennersten, nyligen pension-
erad ifrån Världsnaturfonden där han varit expert på 
biologisk mångfald. Han vet hur vi alla kan bidra till 
att skapa biologisk mångfald och berättar här om 
pollinering, pollinatörer och växter, illustrerat av hans 
egna bilder. 

APRIL

Ti 22 feb 18:00. Jordens betydelse för odling, 
mångfald, grönska och vår hälsa. Trädgårdsmäs-
taren Daniel Björklund Jonsson som är lärare, 
verksamhetschef och rektor på Skillebyholm berättar 
hur man själv kan ta hand om trädgårdens avfall. Vad 
är jord? Hur tar man hand om jord? Hur får man frisk 
och näringsrik jord utan kemikalier och bekämpnings-
medel. Hålls digitalt se vår hemsida.

FEBRUARI

Sö 8 maj. Workshop. Tillverka ett pionstöd i rund-
stål under ledning av Marianne Svärd Häggvik. 
I kursavgiften 545 kr ingår material till ett 60 cm 
högt pionstöd (eller 595 kr för ett 90 cm högt). Två 
grupper; grupp 1 kl 9-13, grupp 2 kl 13-17. Max 10 
deltagare/grupp. Plats: Wiggeby Gård, Svartsjö. 

MAJ

Ti 24 maj 18:00. Plantbytarkväll i samarbete med 
Ekerö bibliotek. Plantor av träd, buskar, perenner, 
sommarblommor, tomater, chili m.m kommer att 
finnas på borden. Har du inte några egna växter så 
går det bra att köpa för 10 kr styck efter 4 bytes-
rundor. Plats: Ekerö bibliotek, Ekerö Centrum.

MAJ

Föredrag oc h utf ly kter  2022

Ti 8 mars 18:00. Dagliljor och Flox, ursprungsmiljö, 
odling, förökning, svampsjukdomar och skadeinsekter, 
egna uppdragningar av hybrider. Föredrag av Peter 
Litfors pensionerad trädgårdsmästare som arbetat 
med växter för forskning på Botaniska Institutionen 
Stockholms Universitet. 

MARS

Tis 5 april 18:00. Vilken ros skall jag välja och hur 
skall jag sköta den? Kerstin Bergman, 
tidigare ordförande i StockholmsRosen inom 
Svenska Rosensällskapet, ger råd om att välja rätt ros 
för rätt plats, plantering och beskärning. Bilder och 
tips på odlingsvärda sorter. 

APRIL

To 10 feb 18:00. Kvinnor i trädgården – från ogräs-
renserskor och trädgårdskullor till fina damer och 
kvinnliga trädgårdsmästare. Föredrag av Elisabeth 
Svalin Gunnarsson, författare, fotograf och kultur-
vetare. Elisabeth tar med sin bok till försäljning, I min 
trädgård vill jag vara Karin, inspiration från Karin och 
Carl Larssons Sundborn. Hålls digitalt se vår hemsida.

FEBRUARI

Ti 22 mars 18:00. Årsmöte och därefter föredraget; 
Pelargoner - blommorna med tusen ansikten!
Kanske är det mångfalden som gjort pelargonerna så 
populära. Anita Österlund är sedan länge medlem i 
Svenska Pelargonsällskapet och kontaktombud för 
sällskapet i Stockholms län. Hon berättar om olika 
slags pelargoner och deras skötsel. Möjlighet att köpa 
sticklingar efter föredraget.

MARS

Sö 28 aug 13:00. Två trädgårdsbesök på Färingsö. 
Anita Cederströms trädgård vid Kumla i Skå och 
Anita Österlinds trädgård vid Troxhammar. Vi delar 
upp oss i två grupper. Vid anmälan får du info om 
vilken trädgård du ska besöka först. Där kan du 
också fika. Mer info på hemsidan. 

AUGUSTI

To 9 juni 18:00. Visning av trädgården, växthusen 
och parken på Waldemarsudde. Guide är Marina 
Rydberg chef för parken och trädgården. Marina 
berättar om prins Eugens stora intresse för blommor 
och hans intentioner för parken. Max 25 personer, 
medlemmar har förtur. Plats: Waldemarsudde. 

JUNI

Ti 13 sept 18:00. Dags att ta vara på frö, sidolökar 
och sidoknölar och att dela perennerna. 
Kom och var med på frö-, lök-, knöl- och 
plantbytarkväll. Har du inga egna växter att byta 
med så går det bra att köpa för 10 kr styck efter 
4 bytesrundor. 

SEPTEMBER

Må 31 jan 18:00. Så och förkultivera. Föredrag av 
Eva Rönnblom, trädgårdsjournalist, illustratör och 
författare av trädgårdsböcker. Fördelen med att odla 
från frö. Pollinering, grobarhet, frövila, innebörden 
av ljus- och mörkergroende fröer. Vad betyder frö-
äkta. Vad skiljer F1 fröer från andra frökvalitéer. 
Stratifiering (köldbehandling) av frön. Hålls digitalt 
se vår hemsida.

JANUARI

To 18 aug 18:00. Juntra Viberg tar emot oss och 
berättar om hur hon byggt upp sin idag unika 
småskaliga och giftfria odling, gårdsbutik och café, 
Juntras Grönt. Vi får smaka något thailändskt till 
självkostnadspris och kan handla efter stängnings-
dags. Adress: Sätuna 16, Färentuna.  

AUGUSTI

Må 17 okt 18.00. Bilder och berättelser om blommor 
av Gunnar Kaj, blomsterkonstnären som under 
många år ansvarade för blomsterarrangemangen på 
Nobelbanketten. Han håller föredrag om skönhet 
som tröst i höstmörkret. Bilder från utställningar i 
trädgårdar, på slott och museer runtom i landet och 
ute i världen. 

OKTOBER

To 29 sept 18:00. Äppletema med provsmakning. 
Sture Nordmark, ledamot i Sveriges Pomologiska 
Sällskap, delar med sig av sin äppelkunskap, odling 
och pålitliga sorter - gamla och nya. 
Vill du få ett äpple sortbestämt ta med 5 äpplen 
från det trädet. 

SEPTEMBER

Må 31 okt 18:00. Stora drömmar på liten yta. 
Längtar du efter en yppig och blomstrande trädgård? 
Vill du ha rum med olika teman? Linda Marend, 
arkitekt och trädgårdsentusiast, berättar hur man 
planerar en trädgård från grunden. Möjlighet finns att 
köpa hennes bok Trädgård med tolv rum och kök. 

OKTOBER

fortsättning nästa sida


