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Nacka-Värmdö  
Trädgårdssällskap 

 
Program hösten 2021 
 

 

Välkommen till säsongens aktiviteter 

 

Äntligen börjar vi se återgå till en normal tillvaro efter pandemin och vi återupptar våra 

populära föreläsningar på plats i Skurustugan. I höst bjuder vi på tre spännande föredrag, där vi 

bland annat får lära oss hur vi förbereder trädgården inför vintern. Vi vill också påminna om 

årsmötet som hålls 17 februari 2022. 

 
 

Tipsa oss gärna! 

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

om olika ämnen eller visa sina trädgårdar. Hör av dig till oss i styrelsen! 

 

 

Onsdag 29 september 
Växterna inför vintern – föredrag med Eva Rönnblom 

 

Eva Rönnblom, trädgårdsjournalist, tecknare och författare, berättar hur du bäst skyddar 

ömtåliga växter inför vintern – mot kyla och gnag av rådjur, hare och sork. Varför ska vissa 

växter inte beskäras på hösten? Ska man gödsla eller ska man inte gödsla på hösten? Hur 

påverkas vedartade växter av att avmogna för att komma i vintervila? Vad är stratifiering 

utomhus och inomhus? Eva tipsar också om hur man slipper tjältorka på våren, när bästa tiden 

är att plantera träd och buskar samt dela perenner.   

Gratislotteri ingår i avgiften.  

 

Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. Betalas på plats via swish. 

 

Plats: Skurustugan. Adress se sista sidan. 

Tid: Kl. 19.00 – ca 21.00 

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

 Du kan swisha avgiften till 070-270 73 62 (Maria Lövgren/kassör) eller via qr-koden 

på sista sidan. 
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Tisdag 26 oktober 
Odla i svåra lägen – föredrag med Dan Rosenholm 
 

Dan Rosenholm, trädgårdsskribent, fotograf och lantmätare, har haft ett stort trädgårdsintresse i 

40 år samt givit ut sju trädgårdsböcker, några av dem tillsammans med sin fru. Den senaste 

boken från 2019 heter Trädgårdshandbok för hopplösa lägen. Detta föredrag tar sin 

utgångspunkt i denna bok och handlar om att det till synes hopplösa läget kan, med rätt 

kunskap, förvandlas till något riktigt vackert. Dans bok finns till försäljning 
 

Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. Betalas på plats via swish. 
 

Plats: Skurustugan. Adress se sista sidan. 

Tid: Kl. 19.00 – ca 21.00 

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

 Du kan swisha avgiften till 070-270 73 62 (Maria Lövgren/kassör) eller via qr-koden 

på sista sidan. 

 

 

Torsdag 25 november 
Träd och buskar för små trädgårdar – föredrag av Anita Österlund och 
May-Lena Färnert 

 

Under sommarens trädgårdsvisningar gjorde vi genomgångar av träd och buskar som passar bra 

i en mindre trädgård. Kvällens föreläsning kommer att ge en fördjupad bild av tidigare 

genomgångar. Vi som har en liten trädgård vill gärna ha träd och buskar i den, men det ställer 

särskilda krav på planering. May-Lena Färnert och Anita Österlund, båda med små trädgårdar 

delar med sig av sina erfarenheter. 

 

Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. Betalas på plats via swish. 
 

Plats: Skurustugan. Adress se sista sidan. 

Tid: Kl. 19.00 – ca 21.00 

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

 Du kan swisha avgiften till 070-270 73 62 (Maria Lövgren/kassör) eller via qr-koden 

på sista sidan. 

   

 

Tips på andra trädgårdsevenemang 2021 

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.  

 

5 oktober, kl 13-14 
Venusflugfälla och sileshår på Bergianska 

Visning i Edvard Andersons växthus där kommer vi att titta på olika insektsfångare, deras 

utseende och vilka fångstmetoder de använder, kryddat med kopplingar till de experiment och 

observationer Darwin gjorde för snart 150 år sedan. 

Obligatorisk föranmälan till http://www.bergianska.se 

 

Bli eller värva medlem  
Ta gärna med vänner, grannar och andra bekanta på våra träffar och berätta om fördelarna med 

att vara medlem. Läs mer på Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida, www.tradgard.org 

http://www.odla.nu/
http://www.bergianska.se/bes%C3%B6k-oss/program/venusflugf%C3%A4lla-och-silesh%C3%A5r-insektsf%C3%A5ngare-som-fascinerade-darwin-1.570821
http://www.tradgard.org/



