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Nacka-Värmdö  
Trädgårdssällskap 
 
Program våren 2022 
 

 
Välkommen till säsongens aktiviteter 
I vår har vi ett fullmatat program att erbjuda! Vi anordnar bland annat lärorika föredrag om bin 
och klematis och missa inte vår spännande gäst – trädgårdsdesignern Jan Rundgren – som 
kommer på årsmötet 17 februari. Dessutom är det åter dags för vår egenarrangerade 
trädgårdsresa. Denna gång beger vi oss till Sörmland och Eskilstuna där vi besöker flera privata 
trädgårdar men även ett par plantskolor. Anmäl dig nu för garanterad plats! 
 
Tipsa oss gärna! 
Vi letar ständigt efter människor, medlemmar eller andra som är intresserade av att hålla 
föredrag om olika ämnen eller visa sina trädgårdar. Hör av dig till oss i styrelsen! 
 
Vi söker fler trädgårdsintresserade! 
Vi letar efter fler som vill engagera sig i vår styrelse. Du behöver inte ha någon stor täppa eller 
specialkunskaper men gärna ett stort intresse för trädgård eller odling. Eller så kanske du har 
idéer om hur vi i NVTS ska jobba framöver och vilken typ av föredrag och aktiviteter vi borde 
erbjuda våra många medlemmar. Kontakta oss så berättar vi mer!  
 
 
Tisdag 25 januari 
Vikten av bin i våra trädgårdar – föredrag med Per Tunman 
 
Per Tunman från Wermdö skeppslags biodlareförening höll ett intressant och humoristiskt 
kortare föredrag på vårt årsmöte 2017. Nu kommer han tillbaka för att hålla ett mer ingående 
föredrag om nyttan av bin i våra trädgårdar. Vilket betydelsefullt arbete gör bina och hur kan vi 
göra våra trädgårdar mer bivänliga? 
 
Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. 30 kr betalas på plats med 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. 
 Swisha anmälningsavgiften till 123 429 67 86 eller via qr-koden på sista sidan. 
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Torsdag 17 februari 
ÅRSMÖTE 2022 Nacka Värmdö Trädgårdssällskap 
 
Vi inleder med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Underlag skickas ut innan mötet. Några 
printade exemplar kommer att finnas på plats. Motioner skickas in senast 1 vecka före mötet till 
ordförande Gertrud eller vår sekreterare May-Lena. Efter förhandlingarna följer bildvisning av 
trädgårdsåret som gått. Vi anordnar också en tipspromenad eller gratislotteri med fina vinster.  
 
Efter fikat kommer designern och kolonisten Jan Rundgren att prata om Lust och längtan: ”Med 
den situation vi haft de senaste åren har många av oss hittat glädje och trygghet i odlandet. Jag 
tänkte prata om vår egen trädgård, spännande växter och inspirerande trägårdsdesign – både för 
koja och slott.” Boken Växtriket, att skapa en trädgård finns till försäljning för 100 kr. 
 
Vi bjuder på kaffe och kaka.  
 
Plats: Skurustugan. Adress se sista sidan. 
Tid: Kl. 18.00 
 
 
Onsdag 16 mars 
Lyckas med klematis – föredrag med Werner Stastny 
 
Werner Stastny, före detta ordförande i Svenska Clematis Sällskapet berättar om släktet 
klematis. Du får lära dig om gruppindelning, beskärning och hur man bäst sköter sina klematis. 
Werner kommer visa bilder på olika arter – såväl gamla som nyare sorter. Få råd och tips på 
vilken klematis som passar dig och din trädgård. 
 
Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. 30 kr betalas på plats med 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. 
 Swisha anmälningsavgiften till 123 429 67 86 eller via qr-koden på sista sidan. 
   
 
Torsdag 28 april 
Trädgårdsmästarens hemligheter – föredrag med Johan Jancke 
 
Hur kommer det sig att grannens gräsmatta alltid är grönare? Hur får man det där perfekta 
äppelträdet med stora saftiga äpplen? Hur förbättrar man en dålig jord? Finns det växter som är 
rådjurssäkra? Under kvällens föredrag med agronomen och trädgårdsmästaren Johan Jancke får 
du tips och råd som hjälper dig att lyckas bättre i din egen trädgård under hela året. Passa även 
på att ställa dina egna frågor kring problem hemma i trädgården! www.johanjancke.com 
 
Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. 30 kr betalas på plats med 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. 
 Swisha anmälningsavgiften till 123 429 67 86 eller via qr-koden på sista sidan. 
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Söndag 15 maj 
NVTS växtmarknad 
 
Välkommen till vår växtmarknad i maj! Kom för en fika och prata trädgård med oss. Här finns 
växter, plantor och sticklingar och annat trädgårdsrelaterat att köpa. Du kan också boka ett bord 
om du vill sälja själv. 
 
Plats: Skurustugan. Adress se sista sidan. 
Tid: Kl. 13.00 – 15.00 
Anmälan: Bord för försäljning kostar 50 kronor. Bokas genom Kristina Jerbi, 
tradgardstanten@gmail.com eller 0709-92 24 37 senast 8 maj. 
 
 
Söndag 12 juni 
NVTS trädgårdsresa till Eskilstuna 
 
NVTS egen trädgårdsresa är äntligen tillbaka! Det är sjunde gången vi arrangerar en resa och i 
år går färden till Sörmland och Eskilstuna.  
 
Första stoppet är hos Kristina i Knutstena. Hennes trädgård Paradiset är en upplevelseträdgård 
där det finns något som överraskar i varje hörn. Sedan fortsätter vi till handelsträdgården Löta 
där vi mot uppvisande av medlemskort får 10 procent rabatt i butiken. Här finns också 
möjlighet att köpa fika. 
 
Vi besöker sedan två privata trädgårdar: Tuula och Esko som tidigare drev Trädgårdshuset i 
Skarpnäck samt Kristina i Hållsta som har en 3 000 kvadratmeter stor trädgård med olika träd, 
rosor och rhododendron. 
 
På Strand Golf Resort äter vi en sen lunch. I resans pris ingår dagens lunch, bröd, sallad och 
lättdryck samt kaffe. Kom ihåg att meddela eventuell matallergi vid anmälan. 
 
Efter lunch gör vi ett besök hos Eva och Odlarglädjens plantskola som dagen till ära håller 
öppet bara för oss och vi får dessutom 10 procent rabatt. Den som önskar kan även fika här. 
 
Sista anhalten är hos Lena och Lasse i Snopptorp och deras trädgård Låt det spira som ligger 
vid en gammal bondgård. Här finns fruktträd, perennrabatter, trädgårdsland, bärbuskar och 
växthus. Därefter går färden tillbaka till Stockholm.  
 
Lotteri och goodiebag ingår! 
 
Plats:     Samling kl 07.45 vid Planiavägen 3 i Sickla, där Sängjätten låg tidigare. 
Tid: Avresa kl 08.00. Vi räknar med att vara tillbaka ca kl 20.00. 
Avgift:   450 kr för medlem och betalande familjemedlem, 550 kr för icke medlem.  
Anmälan: Senast 1 juni till Kristina Jerbi, tradgardstanten@gmail.com, 0709-92 24 37.  
Ange namn, e-post och mobilnummer. Minst 25 anmälningar krävs för att resan ska bli av. 
Anmälan är bindande efter du har fått bekräftelse om plats.  
Avgiften betalas via swish till 123 429 67 86 eller via qr-koden på sista sidan. 
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Tips på andra trädgårdsevenemang 2022 
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.  
 
20 mars, kl 11-15 
Krukväxternas dag på Bergianska 
Visningar, skötselråd och inspiration av slingrande, klängande och hängande krukväxter i 
Edvard Andersons växthus. Trädgårdsmästare och botanister svarar på frågor. 
www.bergianska.se 
 
31 mars-3 april 
Nordiska Trädgårdar 
Nordiska Trädgårdar, är den största och populäraste trädgårdsmässan i Norden. Här finns 
omkring 350-400 utställare, inspirationsutställningar och seminarier med experter, 
trädgårdsprofiler och inspiratörer. Du kan handla allt till trädgården, balkongen, kolonilotten 
och utemiljön.  
www.nordiskatradgardar.se 
 
10 maj 
Ät upp ogräset – en vild vårvandring på Rosendals trädgård 
Herbalist Lisen Sundgren berättar om hur vårens vilda grödor används till mat, huskurer och 
hudvårdsprodukter. 
www.rosendalstradgard.se 
  
31 maj, kl 17-18 
Visning av Bergianska trädgården 
En vandring genom trädgården med nedslag om dess historia, olika områden och växter. I slutet 
på maj blommar mycket. Vi passerar bland annat japanska dammen, italienska terrassen, 
Professorsvillan och Victoriahuset. 
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 
Du kan också anmäla dina familjemedlemmar som betalande familjemedlem i föreningen. 
Förutom att medlemskapet ger rabatt på föredrag och trädgårdsbesök innebär det också att man 
är olycksfallsförsäkrad vid deltagande i arrangemangen, precis som en fullbetalande medlem. 
 
 
Styrelse 2021 Tel mobil 
Gertrud Sandberg, ordförande 070-945 19 30 
May-Lena Färnert, sekreterare 070-742 17 99 
Maria Lövgren, kassör och medlemsansvarig 070-270 73 62 
Kristina Jerbi, ledamot  070-992 24 37 
Anita Österlund, ledamot 070-816 01 33 
Anna-Lena Ahlberg, ledamot 070-144 54 74 
Ulrika Morin, ledamot 070-324 65 93 
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Medlemsrabatter  
Styrelsen har förhandlat fram fina rabatter på flera försäljningsställen. Observera att du måste uppvisa 
giltigt medlemskort med årets medlemsmärke. 

Tyresö Handelsträdgård 
Slottsvägen 1, Tyresö, 08-770 04 39, www.tyresohandelstradgard.se. 10 procent på ordinarie pris.  
 

Nacka Handelsträdgård  
Ältavägen 107, Tenntorp, Älta, 08-773 16 10, http://www.nackahtg.se 10 procent på ordinarie pris. 
 

Gredelins Trädgård 
Grills Backe 6, Värmdö (vid Ålstäket-rondellen), 08-570 22 26, www.gredelins.se 
10 procent på träd, buskar, perenner och sommarplantor med ordinarie pris.  
 
 

Björknäs Trädgård 
Värmdövägen 634, Saltsjö-Boo, 08-7153110, www.bjorknastradgard.se 10 procent på ordinarie pris. 
 
 

Blomstra växtnäring samt biokol till salu 
Hör av dig Kristina Jerbi om du är intresserad av att köpa Blomstra växtnäring eller biokol, telefon  
070-992 24 37.  
 
Saltarö Trädgård 
Du som medlem får 20 procent rabatt på fröer i Saltarö Trädgårds webbshop, 
https://saltarotradgard.se. Använd koden NVTS2021. Denna rabatt gäller även i popup-butiken 
som ligger på Hästhagsstråket 1 på Saltarö/Värmdö. 
 
 
Swish-betalning 
 
Föreningens swish: 123 429 67 86 

 
 
 
Adresser 
 
Skurustugan Skuru IKs klubblokal, Värmdövägen 339 (Sicklaön nära Skurubron). Busshållplats 
Skurustugan ligger bredvid. Buss 411, 413, 414, 420, 422 och 471.  


