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      Västerorts Trädgårdssällskap
Västerorts Trädgårdssällskap är en ideell förening med 
cirka 450 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 cirka 160 lokala 
trädgårdsföreningar i Riksförbundet Svensk Trädgård 
som finns 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 Riksförbundets 
medlemsförmåner som tidningen Hemträdgården sex 
gånger om året, fri trädgårdsrådgivning, erbjudande om 
kurser, resor och rabatter. Du är också olycksfallsförsäkrad 
när du tar del av våra aktiviteter.   

Ett medlemskap 2023 kostar 365 kr, varav 90 kr tillfaller 
Västerorts Trädgårdssällskap. Medlemskap för familjen 
som bor på samma adress är 405 kr.

Mer information finns på hemsidan under 
www.vasterortstradgard.se/medlemskap

Där kan du också anmäla dig.

Välkommen som medlem i Västerorts Trädgårdssällskap!

Övriga trädgårdsarrangemang
 

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

Kostnader: 50 kr i entré till alla aktiviteter om inget annat 
anges, inkl. kaffe/te och fikabröd. Gäster betalar 100 kr.

Lokal om inget annat anges: Kyrkosalen i Bromma 
Folkhögskola, Åkeshovsvägen 29, Bromma. 
Cirka 10 min promenad från T-bana Brommaplan eller 
Åkeshov. Parkering finns.

STYRELSE 2022/2023 (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: Carin Fellenius, carin.fellenius@gmail.com        
Maj-Len Komi, Eva Linderoth, Myriam Nylunda, Eva 
Rönnblom, 073-713 03 86, eva.ronnblom@gmail.com, 
Jenny Sydhoff, Sara Tedebrand Frant.

Övriga engagerade:    
Webbansvarig: Camilla Hilldén, web@vasterortstradgard.se

Revisorer: Ann-Charlotte Klerstad, Anne-Marie Tornegård
Valberedning: Åsa Nordlander, asa.nordlander@telia.com
(sammankallande), Anita Cederström, Margot 
Hammarsten

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

Nordiska Trädgårdar, Älvsjömässan 30 mars-2 april. 
Träffa Riksförbundet Svensk Trädgård. Ta med ditt 
medlemskort och få en gåva.  

On 8 nov 18:00. Japansk trädgård. Föredrag med 
Klas Roos, frilansfotograf, trädgårdsentusiast och 
webbdesigner som tillsammans med fru Margaretha 
har skapat en inspirerande japansk trädgård. Klas 
berättar om trädgården, dess rum och hur man 
arbetar med våtbäddar, upphöjda bäddar, dammar 

och inte minst om växterna med fantastiska färger och former.

NOVEMBER

Lö 18 nov 10:00-13:00 resp 14:00-17:00. Bind en 
adventskrans. Traditionen att avsluta VTS-året 
med att binda en adventskrans fortsätter. I år har 
vi två tillfällen så att vi får plats med fler deltagare. 
Max 30 deltagare/tillfälle. Medlemmar har förtur. 
Kostnad 250 kr som inkluderar halmstomme, 

bindgrönt, bindtråd, band och pynt, samt julig fika. 
Plats: Wiggeby Gårdsväg 21, Svartsjö. 

NOVEMBER



                  Välkommen till ett nytt trädgårdsår med                                
            Västerorts Trädgårdssällskap!

Ti 25 april 18:30. Medlemskväll på Gustavshills Han-
delsträdgård. Kunnig personal tar emot oss och finns 
tillhands för att ge tips och råd. Vi har förmånen att 
handla med 10 % rabatt. Ingen entréavgift och ej fika.
Plats: Björkviksvägen 1, Färentuna. 

APRIL

Aktiv i teter  2023

On 15 feb 18:00. Odla ätbart på ett hållbart sätt, 
grönsaker, frukt, med mera. 
Margaretha Stuguland Odberger, Grönt Liv, 
berättar om permakulturodling, och ger praktiska 
tips och råd samt inspiration att ta tillvara ännu mer 
ätbart från våra trädgårdar. 

FEBRUARI

Lö-Sö 17-18 juni 11:00-16:00. Öppna trädgårdar för 
Västerorts Trädgårdssällskaps medlemmar.
Vi är ca 450 medlemmar i föreningen. Kanske har 
vi alla något som vi är lite stolta över i trädgården? 
Flera av VTS medlemmar har under åren tagit emot 
och visat sina trädgårdar under en viss dag. I år vill vi 

prova att ha en helg där många i föreningen öppnar sina grindar för 
trädgårdsbesök. Opretentiöst och enkelt. Se vår hemsida för mer 
info.

JUNI

Må 28 aug 18:00. Fruktträdsbeskärning. 
Marianne Svärd Häggvik, som har Grönt kort i 
fruktträdsbeskärning, berättar om grunderna i 
beskärning av kärn- 0ch stenfruktsträd. Tid för 
egna frågor och funderingar. Deltagarna erbjuds en 
efterföljande workshop den 2 september.  

AUGUSTI

To 1 juni 18:00. Visning av Skansens trädgårdar. 
Mia Norbäck, trädgårdsmästare och enhetscef 
för Skansens trädgårdar ger oss en kulturhistorisk 
vandring från 1790–1940-tal. Vi får veta hur Skansen 
planerar tidstypiskt växtmaterial och om gestalt- 
ningen av trädgårdarna, för att de ska passa in i de 

olika miljöerna. Mia tar oss med bakom Skansens kulisser. 
Max 30 personer, medlemmar har förtur. Plats: Skansen. Kostnad 
120 kr. Icke medlem 240 kr.

JUNI

Lö 2 sept 10:00-12:00. Efterföljande workshop 
i fruktträdsbeskärning. Vi ses i en trädgård och 
får chansen att prova på att beskära under kunnig 
ledning av Marianne Svärd Häggvik. Endast öppet 
för deltagare från föredraget 28 aug.  
Plats: Vilken trädgård vi ska vara i bestäms när vi 
ses på Mariannes föredrag i augusti. 

SEPTEMBER

fortsättning nästa sida 

Välkommen till årets aktiviteter som går i hållbarhetens 
tecken. Vi blir dagligen påminda om betydelsen av att värna 
om världens ändliga resurser. Var med och uppdatera dig 
inom utvecklingen från jord till bord. 

Årets program finns i sin helhet på hemsidan. Före varje 
aktivitet skickar vi ut en inbjudan på mejl. Eventuella  
ändringar i programmet annonseras via mejl och på 
hemsidan. Håll utkik! 

SEPTEMBER On 20 sept 18:00. Medlemskväll med växtbyte. 
Dags att ta vara på fröer, sidolökar och sidoknölar 
och att dela perenner. Har du inga egna växter att 
byta med så går det bra att köpa för 10 kr st efter 4 
bytesrundor. Tipsa oss vid anmälan om vilka växter 
du helst vill ha. Vi upprättar en lista så alla vet vad 

som är mest populärt att ta med till plantbytarkvällen.  
Plats: Linnea koloniträdgårdsförenings lokal, Kortenslund, 
Spångavägen 84.

Ti 31 jan 18.00. Odla i kruka och odlingshink i 
trädgård och på balkong. Eva Rönnblom trädgårds-
journalist, illustratör och författare av trädgårds-
böcker berättar om träd, buskar, perenner, lökväxter, 
sommarblommor och ätbara växter som passar att 
odla i kruka/odlingshink. Olika material, frosttåliga 

krukor, jordblandning, växtnäring och beskärning. Växter i kruka som 
klarar vinter utomhus och de som behöver tas in. Evas gratislotteri 
med någon bok och växt som vinst. Kaffebönor för sådd så långt 
lagret räcker. 

JANUARI

Ti 7 mars 18:00. Årsmöte och föredrag om Invasiva 
växter. Ulf Nilsson, hortonom och trädgårdsrådgivare 
på Koloniträdgårdsförbundet och på Fritidsodlingens 
Riksorganisation (FOR) berättar vilka växter som 
skapar problem, hur de kan bekämpas, vad lagstift-
ningen säger och vad privatpersoner kan göra för att 

minska spridningen. Endast för medlemmar. Ingen entréavgift. 

MARS

Ti 23 maj 18:00. Planbytarkväll i samarbete med 
Ekerö bibliotek. Plantor av träd, buskar, perenner, 
sommarblommor, tomater, chili m.m. Ta med minst 5 
växter, gärna fler. Vi genomför 4 bytesrundor. Har du 
inga medhavda växter går det bra att köpa kvar- 
varande växter för 10 kr styck. Pengarna tillfaller 

föreningen. Ingen entréavgift eller fika. Plats: Ekerö bibliotek, Ekerö 
Centrum. 

MAJ

Lö 9 sept 12:00. Medlemsutflykt till Nynäs Slott i 
Sörmland. Ökna Naturbruksgymnasium har åter- 
skapat och odlar i en stor köksträdgård med till-
hörande blomsterrabatter, för att befrämja  
pollinering. Guidad tur i trädgården med informa-
tion om hur man återskapat trädgården, hur  

odlingarna sköts och används. Samma dag är det också höst-
marknad med försäljning av lokala skörde- och hantverks- 
produkter. Efter visningen finns möjlighet att besöka trädgårds-
butiken i slottets orangeri, se utställningar och fika/äta i  
restaurangen. Vi åker med egna bilar och försöker samåka.  
Plats: Nynäs slott, 611 99 Tystberga. 

SEPTEMBER

To 30 mars 18:00. Föredrag om tekniker för torkning 
och tillagning, ett hållbart sätt att förvara skörden. 
Eric Tornblad är en anlitad expert som har torkat i 
princip alla livsmedel som finns och skrivit fyra böcker i 
ämnet. Eric går igenom ätbart som man kan torka från 
trädgården och skogen, ger tips om vad som passar 

bäst att torka och vad som kan konserveras på annat sätt. Möjlighet 
finns att köpa Erics böcker.

MARS

On 18 okt 18:00. En djupdykning bland mark-
täckare är kvällens tema. Författare och trädgårds-
designer Marika Delin håller föredrag om olika 
marktäckare, vilka som passar var och samspelet 
med andra växter. Marktäckare är en självklar del 
av den hållbara trädgården. Marika har med sin bok 

”Min skogsträdgård” till försäljning.

OKTOBER


