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TROSABYGDENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP
PROGRAM 2019

För eventuella ändringar, se hemsidan www.trosatradgard.se. Se även Facebook /
Trosabygdens Trädgårdssällskap.

Söndag
10 febr
Kl 14.00

ÅRSMÖTE
Pensionärernas hus, Smäckbrogatan 27, Trosa
Efter sedvanliga mötesförhandlingar får vi en presentation i ord och bild av föreningens aktiviteter under 2018. Lotteri med trevliga vinster.

Onsdag
6 mars
Kl 18.30

TRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR
Studiefrämjandets lokaler, Viktoriagatan 20 B, Trosa
Nya medlemmar inbjuds till en informationskväll. Särskild inbjudan kommer.

Tisdag
12 mars
Kl 18.30

BLOMMANDE RABATTER FRÅN VÅR TILL HÖST
Johan Pettersson, Pensionärernas Hus, Smäckbrogatan 27, Trosa
Johan delar med sig av sin stora kunskap om trädgårdens växter, och om hur du
med ett genomtänkt växtval och kombination av växter kan njuta av blomprakt
under hela odlingssäsongen.

Torsdag
11 april
Kl 19

GÖR FINT PÅ DIN BALKONG ELLER UTEPLATS!
Brita Zettergren, Pensionärernas Hus, Smäckbrogatan 27, Trosa
Gör något utöver det vanliga med balkongen! Kom och få inspiration av Brita,
prisbelönt balkongkreatör på Trädgårdsmässan i Älvsjö 2018.

Lördag
18 maj
Kl 11

TRÄDGÅRDSBESÖK
Håkan Stenström, Sköldinge
Vid vårt förra besök hos Håkan i augusti 2018, fick vi en inbjudan att komma tillbaka
till våren, då hans trädgård har många rhododendron och magnolior, och dessutom
har en rik blomning av lökväxter. Tillsammans med de kontraster som utsökt placerade stenar och stenläggning kan erbjuda, kunde vi föreställa oss en väldigt vacker
vårträdgård. Så vi bestämde oss för ytterligare ett besök.

Söndag
26 maj
Kl 11-13

STICKLINGMARKNAD
Bakgården hos Veras Antik, Torget, Trosa
Föreningens medlemmar säljer egna sticklingar av blommor och grönsaker. Ta med
bord för egen försäljning. Du som inte vill sälja själv och har plantor till övers kan
skänka dem till föreningens bord där behållningen helt tillfaller Trädgårdssällskapet.
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Onsdag
29 maj
Kl 18.30

ODLA GRÖNSAKER
Lovisa Wikström, Ploglandsvägen 10, Lagnö
Lovisa visar sin nyanlagda köksträdgård, och ger tips om hur man kommer igång
med odlandet i mindre skala. Tips på grönsaker som fungerar och hur man kan odla
trots rådjur inpå knuten. Det blir också tillfälle att köpa plantor. Fika till självkostnadspris om du förhandsanmäler till Ingrid Scholander.

Söndag
9 junij
Kl 14-16

KRYP I DIN TRÄDGÅRD!
Kajsa Mellbrand, ekolog och araknolog, Tureholm, Trosa.
Förhandsanmälan – Begränsat antal deltagare!
VI går på upptäcksfärd i en lagom rufsig trädgård för att se vilka fler än vi som njuter
av växtligheten. Hjälper de oss, eller är de bara till förtret? Kajsa gläntar på dörren
till en ny och spännande värld. Ta med kaffekorg!

Onsdag
26 juni
Kl 18

TRÄDGÅRDSPRAT
Brita Zettergren, Nora Trädgård.

Tisdag
2 juli
Kl 18

ROSENS DAG
Vi besöker två rosengårdar. Först visar Britten Backman sina rosor på Sågvägen 10 i
Kvegerö. Därefter promenerar vi till Johan Gröndals rosor på Sågvägen 15. Ta med
kaffekorg!

Onsdag
10 juli
Kl 18

TRÄDGÅRDSPRAT
Brita Zettergren, Nora Trädgård.

Onsdag
17 juli
Kl 18

TRÄDGÅRDSPRAT
Brita Zettergren, Nora Trädgård.

Torsdag
22 aug
Kl 18.30

SKÄRHOLMENS PERENNPARK
Trädgårdsarkitekt Pia Hedenblad.
Pia visar oss rikedomen i Skärholmens Perennpark en kväll i augusti då speciellt de
många prydnadsgräsen kommer till sin rätt. Parken är designad av Piet Oudolf, en
av världens mest inflytelserika trädgårdsdesigners. Den beställdes av Svenska
Bostäder som äger området och bostadshusen runt parken. Piet har bl a skapat High
Line Park i New York och Drömparken i Enköping. Parken invigdes 2012 och har
sedan dess varit till glädje för såväl boende i området som för trädgårdsintresserade
besökare från både när och fjärran.Se www.hedenbladstradgard.com!

Söndag
25 aug
Kl 10-13

TROSA SKÖRDEMARKNAD
Bakgården hos Veras Antik, Torget, Trosa
Loppis på prylar och böcker med anknytning till trädgård. Lotteri.
Sommarens tävling
I år lämnar vi pelargonerna hemma och inbjuder istället våra medlemmar att skapa
ett fint arrangemang med fokus på hemodlat eller självplockat. Förhandsanmälan!
Tävlingsinstruktioner kommer att finnas på vår hemsida. Du kan också kontakta
någon i styrelsen för att få tryckt material, eller hämta på Nora Trädgård.
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Kl 13

Publiken utser de finaste arrangemangen! Flest röster gäller! Förhandsanmälan.
Tävlingsinstruktioner kommer att finnas på vår hemsida.

Tisdag
3 sept
Kl 18.30

KOMMERSIELL ODLING
Karin Hanner, Hillsta Bär & Potatis, Hillesta Mellangård, Västerljung
Karin berättar om hur hon planerar odlingarna av grönsaker och blommor,
växtföljd, fröval och förkultivering, jordbearbetning, gödling. Bekämpning av ohyra
och ogräs. Se vår hemsida för närmare detaljer.

Torsdag
10 okt
Kl 18.30

TRÄDGÅRD MED TOLV RUM OCH KÖK
Linda Marend, Pensionärernas Hus, Smäckbrogatan 27, Trosa
Linda berättar om hur hon fått till sin radhusträdgård på 240 m2. En inspirationskälla
för den som bara har en liten yta att jobba med, eller för den som vill skapa flera
scenarier att njuta av i en större trädgård, och gärna då lite snabbt och enkelt.

Lördag
9 nov

BESÖK HOS WEXTHUSET I ENHÖRNA
Lena Ljungquist tar emot oss för att framför allt berätta om hur man kan tillgodose
växternas behov av belysning under den mörka årstiden, och visa vad Wexthuset
har att erbjuda. Här finns också en rad andra trädgårdsrelaterade produkter som
kan vara av intresse. Se vår hemsida för närmare detaljer!

