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Nacka-Värmdö  
Trädgårdssällskap 

 
Program höst och vinter 2018/19 
 

 

 

Välkommen till säsongens aktiviteter! 
 

Den här sommaren har nog vädret varit det stora samtalsämnet. Värmen och torkan under juli 

gick hårt åt växtligheten, både i trädgårdar och ute i skogen. Trots detta bjöds vi i NVTS på 

flera inspirerande trädgårdsbesök under juli och augusti. Just när det var dags för föreningens 

femte trädgårdsresa kom det efterlängtade regnet! Det blev ändå en lyckad och uppskattad tur 

till Västeråstrakten.  

 

Nu laddar vi inför hösten och vintern med flera spännande föredrag samt årsmötet i februari.  

Som vanligt håller vi till på övervåningen i Skurustugan, Skuru IKs klubblokal på 

Värmdövägen 339 (på Sicklaön nära Skurubron). En mindre parkering finns på baksidan, 

samåk gärna! Busshållplatsen ”Skurustugan” ligger alldeles intill (mot Ektorp) eller tvärs över 

gatan (från Ektorp). Buss 409, 413, 414, 420, 422, 471.  

Välkommen! 

 

 

Vill du ha programmet, aktuella tips och påminnelser via e-post? Se sista sidan och 

välj den e-postlista som passar dig bäst. Mejla kassören Agneta Wallers på info@nvts.se så 

lägger vi in dig på e-postlistan. Det sparar porto åt föreningen och du får programmen snabbare.  

 

 

Medlemsregistret och GDPR 

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla och vi vill försäkra 

oss om att du ska vara trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Som medlem i NVTS får 

du vårt program och, om du har anmält dig till e-postutskick, även påminnelser inför 

föreningens aktiviteter och ibland även tips om andra trädgårdsanknutna aktiviteter.  

Vi hanterar enbart de personuppgifter som du uppgett vid anmälan av ditt medlemskap, det vill 

säga namn, adress och eventuell e-postadress. För frågor angående föreningens personuppgifts-

behandling kan du kontakta Agneta Wallers, kassör och medlemsansvarig i styrelsen, och när 

det gäller ditt medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård deras medlemsservice på telefon 

08-792 13 15 måndag-torsdag 09.00-12.00 eller via e-post till medlemsservice@tradgard.org. 

 
 

Tipsa oss gärna! 

Vi letar ständigt efter kunniga personer, medlemmar eller andra, som är intresserade av att hålla 

föredrag om olika ämnen. Det kan handla om växter, design, resor, trädgårdar och mycket mer. 

Hör av dig till oss i styrelsen! 
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Torsdag 11 oktober 
Jessica Lyon om höstsådd 

 

Nu är det dags att planera höstsådden och förbereda för vilka vintersticklingar du vill ta i din 

trädgård. Odlingsprofilen Jessica Lyon, känd från OdlingsTV och tv-programmet 

Trädgårdskampen, besöker oss och berättar vilka fröer av grönsaker och perenner hon sår nu på 

hösten och vintern samt vilka sticklingar av växter som är perfekta att ta när växterna befinner 

sig i vintervila. Hon ger också tips för inomhus- och utomhussådder.  

 

Hembakt fika serveras till självkostnadspris i pausen. 

 

Plats: Skurustugan. (Adress se första sidan.) 

Tid: Kl. 19.00–ca 21.00.  

Avgift: 40 kr för medlem, 20 kr för betalande familjemedlem, 60 kr för icke medlem. 

  

 

Torsdag 15 november 
Odla året runt – föredrag med Lena Israelsson 

 

Journalisten och trädgårdsboksförfattaren Lena Israelsson föreläser om hur vi kan förlänga 

odlingssäsongen, framför allt på hösten, men också genom att starta tidigare på våren.  

Lena ger också enkla tips på hur vi odlar inomhus när vintermörker och kyla omöjliggör 

utomhusodling. Hon tar även upp hur vi ska hantera den tropiska hetta som vi drabbades av i 

somras och som vi kan förvänta oss återkommer. Det är inte, som vi gärna vill tro, att grönsaker 

älskar temperaturer på 30 grader eller mer.  

Lena tar också med böcker till försäljning. 

 

Hembakt fika serveras till självkostnadspris i pausen. 

 

Plats: Skurustugan. (Adress se första sidan.) 

Tid: Kl. 19.00–ca 21.00.  

Avgift: 40 kr för medlem, 20 kr för betalande familjemedlem, 60 kr för icke medlem. 

  

 

Torsdag 29 november 
Björn Embrén om biokol – det svarta guldet 

 

Björn Embrén, som nyligen lämnat sitt arbete som trädspecialist på Stockholms stads 

trafikkontor, kommer till oss och berättar om biokolets alla aspekter. Biokol har en lång  

historia och härstammar ursprungligen från Sydamerika där man fann extremt bördig mark  

till följd av att de bosatta hade tillsatt träkol i marken de odlat. Denna jord kallas för terra preta 

(den svarta jorden på portugisiska). Idag används biokol av många odlare för att det är klimat-

smart, jorden blir bördigare, det gynnar mikrolivet, håller kvar vatten och förbättrar syre-

sättningen. Björn är en entusiastisk förespråkare och du kommer bli sugen på att prova själv! 

 

Hembakt fika serveras till självkostnadspris i pausen. 

 

Plats: Skurustugan. (Adress se första sidan.) 

Tid: Kl. 19.00–ca 21.00.  

Avgift: 40 kr för medlem, 20 kr för betalande familjemedlem, 60 kr för icke medlem. 
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Onsdag 23 januari 
Bland mina sippor – föredrag av Håkan Stenström 
 

Håkan Stenström från Lindbro trädgård i Sköldinge berättar om sina blå- och vitsippor,  

hur han odlar, förökar och får dem att trivas. Han kommer också att prata lite om Trillium 

(Trebladssläktet) och Cypripedium (Guckuskosläktet, ett släkte i orkidéfamiljen).  

 

Hembakt fika serveras till självkostnadspris i pausen. 

 

Plats: Skurustugan. (Adress se första sidan.) 

Tid: Kl. 19.00–ca 21.00.  

Avgift: 40 kr för medlem, 20 kr för betalande familjemedlem, 60 kr för icke medlem. 
 

 

ÅRSMÖTE vecka 8, 2019 

Kallelse kommer i vårprogrammet. 

 

Tips på andra trädgårdsevenemang 2018 
Det händer hela tiden mycket i Trädgårdssverige. På sajten www.odla.nu finns aktuella 

trädgårdshändelser under rubriken Kalender. I tidningen Hemträdgården finns också ett bra 

kalendarium över vad som pågår i vår närhet.  

 

Helgen 27–28 oktober kl 11-16 

Höstmarknad på Ulriksdals slott 

Under två dagar är det höstmarknad i Ulriksdals slottspark framför slottet med hantverk och 

delikatesser från lokala aktörer. Ingen entréavgift.  

Passa också på att handla i Slottsboden eller gå på slottsvisning (finns även familjevisningar 

anpassade för yngre besökare). Om man vill gå på visning kan man köpa biljett i förväg.  

www.ulriksdalsslott.se 

 

27 oktober till 4 november 
Pumpor i Bergianska trädgården 

Utställning av säsongens pumpaskörd från Bergianska trädgårdens köksväxtland. 

Familjeaktiviteter i Edvard Andersons växthus.  

www.bergianska.se 

 

4 november kl 16-19 
Ljusfest runt Brunnsviken och i Bergianska trädgården 

Ljus, sång och fackeltåg runt Brunnsviken och kvällsöppet i båda växthusen. I Victoriahuset är 

det stämningsfullt med jättenäckrosen och andra tropiska växter i skenet av levande ljus. 

Victoriahuset är annars stängt under vinterhalvåret och öppnar inte förrän i maj. 

www.bergianska.se 

 

23 november till 9 december 

Jul i växthuset på Bergianska 

Fikonträd, dadelpalm, risplanta och andra växter från varmare länder samsas med hasselnötter, 

brysselkål och äpplen inne i Edvard Andersons växthus. En försmak av julens kryddor, frukter 

och nötter får du i utställningen Jul i växthuset. Vandra runt bland färgglada amaryllisar, 

julrosor och hyacinter och känn doften av glögg- och pepparkakskryddor.  

www.bergianska.se 

http://www.odla.nu/
http://www.ulriksdalsslott.se/
http://www.bergianska.se/
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