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Nacka-Värmdö  
Trädgårdssällskap 

 
Program vår 2019 
 

 

Välkommen till säsongens aktiviteter 

 

God fortsättning på 2019 och varmt välkomna till ett nytt spännande trädgårdsår! Vårens 

program innehåller både föredrag och en egen växtmarknad i maj, där medlemmarna har 

möjlighet att både sälja och köpa växter m.m. i början av växtsäsongen. 

 

Vi vill också berätta om vår nya hemsida som finns på nvts.se  

Där hittar du alltid det aktuella programmet.  

 

 
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! 

 

 
 

Påminnelse om ÅRSMÖTE I NACKA-VÄRMDÖ TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 

Tisdag 19 februari kl 18.30.  
Årsmöte samt föredrag av Anita Österlund  

 

Årsmötet äger rum i Skurustugan. Verksamhetsberättelse och ”Ordförandens rader” har sänts  

ut tidigare. 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.  

 

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

trädgården.  

 

Varmt välkomna! 

 

Plats: Skurustugan. (Adress, se sid 4.) 

Tid: Kl. 18.30–ca 21.00.  

Avgift: Ingen avgift  
 

 

https://www.nvts.se/
mailto:info@nvts.se
http://www.tradgard.org/forening/foreninglogin/bilder/loggor/logga_svart_vitt.jpg
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Tisdag 5 mars 
Häckar och deras skötsel – föredrag av Lars Engström 

 

Häckar används för att markera tomtgränser, skapa lä och insynsskydd eller för att dela in 

trädgården i olika rum. Men vilka häckar ska man välja? Hur stora bör plantorna vara vid inköp 

– ska de vara barrotade eller krukodlade? Hur och med vilka verktyg sköter man häcken? 

Lars Engström, landskapsingenjör på Växtbiten i Uppsala, som berättade om perenner hos oss 

förra våren, reder ut begreppen och ger värdefulla tips inför nyplantering av häck men berättar 

också hur du bäst tar hand om din befintliga häck.  

 

Hembakt fika serveras till självkostnadspris i pausen. 

 

Plats: Skurustugan. (Adress, se sid 4.) 

Tid: Kl. 19.00–ca 21.00.  

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

  

 

 
Onsdag 10 april 

Lär känna dahlian – den sydamerikanska skönheten! 

 

Styrelsemedlemmarna May-Lena Färnert och Anita Österlund berättar om dahlior och delar 

med sig av sina erfarenheter av plantering, skötsel, förökning, samplantering med andra växter 

och övervintring. Dahliaknölar kommer att lottas ut! 

 

Hembakt fika serveras till självkostnadspris i pausen. 

 

Plats: Skurustugan. (Adress, se sid 4.) 

Tid: Kl. 19.00–ca 21.00.  

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

  

 

 
Söndag 19 maj 

Växtmarknad på altanen vid Skurustugan 

 

Varmt välkommen till föreningens egna växtmarknad i maj! Här kan du köpa och/eller sälja 

sticklingar och plantor, köpa biokol, växtnäring och annat för din odling. Mätning av pH-värde 

– tag med ett prov av din egen jord. Demonstration av hur man tar sticklingar av pelargoner.  

Försäljning av fika och våfflor. Lotteri med mera... 

Ta med grannar, vänner och bekanta – kanske vill de också bli medlemmar! 

Mer information kommer på vår webbsida nvts.se 

 

Plats: Altanen utanför Skurustugan. (Adress, se sid 4.) 

Tid: Kl. 11.00–14.00.  

Avgift: Fri entré.  

Egen försäljning: Ett bord 50 kronor. Boka plats senast 12 maj via e-post till 

info@nvts.se 

 

 

https://nvts.se/
mailto:info@nvts.se



