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Nacka-Värmdö  
Trädgårdssällskap 

 
Program våren 2018 
 

 

Välkommen till säsongens aktiviteter 

 

God fortsättning på 2018 och varmt välkomna till ett nytt spännande trädgårdsår! Vi påminner 

om årsmötet nu i februari med föredrag och bildvisning från ett fantastiskt trädgårdsbesöksmål 

på en ö i Norge. Vårprogrammet innehåller sedan föredrag om allt från blommor och bin till 

vad man bäst ska odla i sitt växthus. Ett första trädgårdsbesök i maj ingår också i programmet.  

 

Vill du ha programmet, aktuella tips och påminnelser via e-post? Mejla kassören 

Agneta Wallers på info@nvts.se så lägger vi in dig på utsändningslistan.  

 

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! 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I NACKA-VÄRMDÖ TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 
Tisdag 20 februari 

Årsmöte samt föredrag/bildvisning av Anita Österlund om Flor og Fjære 

 

Årsmötet kommer att äga rum tisdagen den 20 februari 2018 kl 18.30 i Skurustugan, 

Värmdövägen 339. Verksamhetsberättelse och ”Ordförandens rader” bifogas. Ekonomisk 

redovisning kommer att delas ut vid årsmötet. Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen 

tillhanda före årsmötet. Av praktiska skäl vill vi dock få in eventuella motioner senast 1 vecka 

före årsmötet via e-post till info@nvts.se eller genom kontakt med någon i styrelsen. 
 

Efter årsmötesförhandlingarna, ca kl 19.00, bjuder styrelsen på kaffe/te och hembakta kakor, 

samtidigt som du kan delta i vår traditionella tipspromenad. Som vanligt finns många trevliga 

priser, dels till dem med flest rätt, dels ett antal som lottas ut oavsett resultat. Vi visar också ett 

bildspel med glimtar från året som gått.  
 

Efter pausen kommer vår styrelseledamot Anita Österlund att berätta och visa bilder från sitt 

besök i somras i den norska trädgårdsanläggningen Flor og Fjære på en ö utanför Stavanger.  

I det milda klimatet mitt i Golfströmmen har man byggt upp en fantastisk exotisk blomster-

prakt. Du kanske läste reportaget om anläggningen i tidningen Hemträdgården nr 2/2017.  

Nu får du se färska bilder därifrån!!  
 

Kvällen avslutas med prisutdelning för tipspromenaden.  
 

Varmt välkomna! 

Styrelsen 
 

Plats: Skurustugan. Se adress på sista sidan.  

Tid: Kl. 18.30–ca 21.30.  

Avgift: Ingen avgift. 
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Tisdag 20 mars 
Höstblommande perenner – föredrag av Lars Engström 

 

När våren kommit en liten bit på väg kan det ändå vara bra att tänka framåt. Lars Engström är 

landskapsingenjör från Växtbiten i Uppsala. Han berättar om fina odlingsvärda höstblommande 

perenner som ofta blir stora och ståtliga om man planterar dem under våren och försommaren. 

 

Hembakt fika serveras till självkostnadspris i pausen. 

 

Plats: Skurustugan. Se adress på sista sidan. 

Tid: Kl. 19.00–ca 21.00. 

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

    

 

Onsdag 18 april 
Odla i växthus med Tyra Hallsénius Lindhe 

 

Författaren och köksträdgårdsodlaren Tyra Hallsénius Lindhe från Vaxholm är en populär 

föredrags- och kurshållare. Under många år har vi kunnat följa hennes stora odlarintresse på 

bloggen http://tyras-potager.blogspot.se och i tidningen Allt om trädgård. Tyra kommer att 

berätta om hur det är att leva med växthus, hur hon använder det och till vad. Vi får tips på 

lämpliga växter och grönsaker att odla i växthus men också tips för oss som går i växthustankar 

– vilka material är bäst, hur stort bör växthuset vara, val av jord och hur gör man med 

bevattning, vädring och uppvärmning. Avslutningsvis svarar Tyra på våra frågor. 

 

Hembakt fika serveras till självkostnadspris i pausen. 

 

Plats Skurustugan. Se adress på sista sidan. 

Tid: Kl. 19.00–ca 21.00.  

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

 

 

Torsdag 24 maj 
Trädgårdsmyller, en insektsvänlig trädgård – föredrag av Christina Winter  

 

Hortonom Christina Winter har arbetat med trädgårdsodling i 30 år och har skrivit boken 

Trädgårdsmyller om våra minsta besökare i trädgården. Christina kommer att berätta om 

humlor, solitärbin, nyckelpigor och alla andra nyttiga insekter som hjälper oss med pollinering 

och biologisk bekämpning. Vi går igenom de viktigaste beståndsdelarna i en insektsträdgård: 

perenner, frukt- och bär, blommande gräsmattor och vilda hörn och får konkreta förslag på 

växter, sorter och odlingsmetoder. Boken kommer också att finnas till försäljning för 250 

kronor (kontanter eller Swish). 

 

Hembakt fika serveras till självkostnadspris i pausen. 

 

Plats: Skurustugan. Se adress på sista sidan. 

Tid: Kl. 19.00–ca 21.00. 

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

       

 

http://tyras-potager.blogspot.se/



