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Torsdag 3 oktober
Nytt och beprövat i trädgården 2019

Vi startar höstens program med en tillbakablick på sommaren som varit. 
Vilka nyheter har vi provat att odla 2019 och hur gick det? Vilka erfarenheter har vi av sådant 
vi har odlat förut? Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Dessa och många andra 
frågor kring odling tar vi upp. Inleder gör Anne-Sophie Blomdal (främst ätbart), Anita 
Österlund (buskar och blommor) och Pernilla Kopparhed (rosor). 
Vi hoppas att andra också vill dela med sig av sina erfarenheter av årets odling. 
Ta gärna med plantor och frön om ni vill sälja eller byta.

Efter fikapausen blir det en summering av sommarens aktiviteter med bilder från föreningens 
trädgårdbesök och bussresan till Enköpingstraktens trädgårdar. Vi avslutar kvällen med att 
diskutera kommande program, t ex önskemål om föredragshållare/ämnen och andra aktiviteter.

Hembakt fika finns att köpa i pausen.

Plats: Skurustugan.
Tid: Kl. 19.00–ca 21.00. 
Avgift: Ingen avgift.

Onsdag 23 oktober
Övervintring av växter – föredrag med Kenneth Nilsson

Kenneth Nilsson är känd som ”fuchsiamannen” och har tidigare svarat på läsarnas frågor i 
tidningen Allt om Trädgård. Han har också arbetat på Zetas trädgård.

Ett besök i hans och även en grannes trädgård i Södra Årstalundens koloniområde ingick i vårt 
sommarprogram i år. Många kom dit och imponerades av frodigheten och blomsterprakten i de 
välfyllda lotterna i den nästan subtropiska sluttningen nedanför Södersjukhuset. 

Besöket gav mersmak och deltagarna ville höra Kenneth prata mera om övervintring av växter 
och hur man lyckas med tomater och chiliodling. Han har även lovat att ta upp fuchsiaodling 
och odlingsvärda fuchsiasorter.

Hembakt fika finns att köpa 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.



3

Tisdag 26 november
”12 rum och kök”, stor trädgård på liten yta – föredrag med Linda Marend

Linda Marend berättar om den radhusträdgård hon byggde upp under åtta år i Vällingby. Hon 
ville utforska hur man uppnår så mycket variation och innehåll som möjligt genom att dela in 
tomten i olika rum. Rummen kompletterades med ”tak”, t ex i form av pergolor.

Vi får en vandring genom trädgården, men också tips om hur man använder ytor på bästa 
sätt. Hennes favoritrum är det japanska rummet med bland annat bambu, gräs, sockblomma och 
japanska lönnar.

Hembakt fika finns att köpa i pausen. Linda har även med sig några ex av sin bok ”12 rum och 
kök” till salu i pausen. Den är annars slut på förlaget. Pris 150 kr (går bra med Swish eller kort).

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 23 januari 2020
Täckodling – föredrag av Börje Remstam

Om man vill lyckas bra med sin trädgård så är biokol och täckodling de bästa faktorerna för ett 
bra resultat. Det hävdar Börje Remstam i Eskilstuna, som skriver böcker och håller föredrag om 
den framgångsrika odlingsmetoden.

Biokol har han använt i tio år och täckodlat har han gjort i snart fyrtio år. Det innebär: 
   -  Ingen grävning eller gödsling förutom täckning
   -  Ingen ogräsrensning 
   -  Nästan ingen vattning.
Börje Remstam kommer ge sina bästa tips för att få en välmående jord som i sin tur ger bättre 
och mer smakrika grönsaker.

Om du vill se resultatet, följ länken nedan till artikeln ”Rundtur i Börje Remstams täckodlade 
trädgård” av Sara Bäckmo från Skillnadens Trädgård. Där finns en video, ”An amazing 
mulched garden in Sweden” med en kort introduktion av Sara på engelska. Sen följer en 
ca 9 minuter lång promenad genom den frodiga trädgården till stillsam musik. 
https://sarabackmo.se/rundtur-i-borje-remstams-tackodlade-tradgard/

Hembakt fika finns att köpa 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.




