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Nacka-Värmdö  
Trädgårdssällskap 
 
Program sommaren 2022 
 

 
Välkommen till säsongens aktiviteter 
Sommaren står för dörren och vi har ett fullmatat och varierat program för alla som vill 
inspireras av andras trädgårdar nu i semestertid! Vi besöker allt från små kompakta trädgårdar 
kolonilotter till gårdar och torp. Vi tjuvstartar också hösten med ett föredrag om irisar. Varmt 
välkomna i sommar! 
 
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 och valberedning. 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!  
 
NVTS online 
Du har väl inte missat att vårt program även finns på www.nvts.se? Här finns också information 
om föreningen. 
 
 
Måndag 20 juni 
Besök på Juntras Grönt, Färingsö  
  
Juntras Grönt öppnar upp för oss och visar runt bland odlingarna och i växthuset. Vi avslutar 
med fika i gårdsbutiken där många av ingredienserna i bakverken är odlade av Juntra 
själv. Sittplatser finns under tak men ta gärna med en varm tröja om det är ostadigt väder. 
 
På Juntras Grönt odlas och skördas allt för hand och är obesprutat. Grödorna sköljs och 
förpackas eller sätts i färskt vatten för att hålla sig fina i gårdsbutiken. Här säljs också kryddor 
och smaksättare förutom kaféverksamheten. Utomhussäsong med nyskördat sträcker sig från 
slutet av maj till sista helgen i september. Läs mer på www.facebook.com/juntrasgronsaker 
eller @juntrasgrönt på Instagram. 
 
Plats: Se utskickat program. 
Tid: Kl 17.30 
Avgift: 20 kr för medlem och för betalande familjemedlem, 30 kr för icke medlem. 
 Swisha avgiften till 123 429 67 86 eller via qr-koden på sista sidan. 
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Torsdag 30 juni 
Koloniträdgårdsbesök hos Jan Rundgren, Söderbrunn, Norra Djurgården 
 
Ni kommer kanske ihåg Jan Rundgrens entusiasmerande föredrag på vårt årsmöte i år? Några 
av er köpte kanske också boken Växtriket – att skapa en trädgård, som Jan skrivit tillsammans 
med Lars Ring och som handlar om deras grönskande frizon och prunkande oas i Söderbrunn, 
Stockholms äldsta koloniområde från 1905. Här har paret en odlingslott utöver det vanliga med 
bland annat ett lusthus med anor från 1700-talet.  
 
Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. Föranmälan krävs senast 23 juni. 
 
Plats: Se utskickat program. 
Tid: Kl 18.30  
Avgift: 20 kr för medlem och betalande familjemedlem, 30 kr för icke medlem. 
 Anmälan via anmalan@nvts.se senast 23 juni. 
 Swisha avgiften till 123 429 67 86 eller via qr-koden på sista sidan. 
   
 
Juni – datum ej klart 
Trädgårdsbesök samt lunch på 1700-talsgård, Gustavsberg 
 
Välkomna att prata trädgård hos Ingela som bor i en 1700-tals gård i Gustavsberg på Värmdö, 
med naturreservatet som granne. I trädgården finns bland annat en 150 år gammal syrenberså 
och planteringar med irisar och liljor. Ingela har också ett stort växthus och en rosenpaviljong.  
 
Efter trädgårdsvisningen bjuds vi på lunch: Kyckling med kall sås, hemmagjord potatissallad, 
vårprimörer och bubbelvatten. Avgift: 150 kr betalas på plats. Föranmälan krävs, mer 
information skickas ut via mail.  
 
 
Söndag 10 juli 
Trädgårdsbesök hos Compact Garden, Saltsjö-Boo 
 
Trädgårdsmästare Maria Englund hälsar oss välkomna till en privat visning av sin trädgård. En 
lugn, insynsskyddad oas med många rum på 700 kvm, med huset mitt i frodig grönska. Hennes 
specialitet är många växter på liten yta. 
 
Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. Föranmälan krävs senast 3 juli. 
 
Plats: Se utskickat program. 
Tid: Kl 14.00 
Avgift: 20 kr för medlem och betalande familjemedlem, 30 kr för icke medlem. 
 Anmälan via anmalan@nvts.se senast 3 juli. 
 Swisha avgiften till 123 429 67 86 eller via qr-koden på sista sidan.  
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Torsdag 4 augusti 
Trädgårdsbesök i arkitektritad trädgård i Fågelvik, Ingarö 
 
Vi besöker Maria Claesson, som driver företaget Claesson Green Design, i hennes stora 
trädgård med utsikt över Ingarö golfbana. Maria berättar hur hon planerade trädgården och om 
växtvalen. Trädgården anlades under 2020 och då lades grunden till trädgårdens struktur. 
Gångstråk lades och träd, buskar och häckar planterades. Då byggdes också pool, trädgårdsbod 
och rospergola och växthuset. Växtligheten domineras av gammaldags rosbuskar och en 
mångfald av perenner i generösa planteringsytor. Maria har använt en mängd olika vackra 
prydnadsgräs och en tydlig layout som ger trädgården en alldeles egen stil. Inspiration har 
hämtats från den engelska trädgårdskonstnärinnan Gertrude Jekyll och av nutida 
trädgårdskonstnärer som Tom Stuart-Smith, Piet Oudolf och Cassian Smith.  
 
Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. Föranmälan krävs senast 28 juli. 
 
Plats: Se utskickat program. 
Tid: Kl 18.00 
Avgift: 20 kr för medlem och betalande familjemedlem, 30 kr för icke medlem. 
 Anmälan via anmalan@nvts.se senast 28 juli. 
 Swisha avgiften till 123 429 67 86 eller via qr-koden på sista sidan. 
 
 
 
Torsdag 18 augusti 
Trädgårdsbesök på Smedjetorpet, Ingarö 
 
Här på Smedjetorpet öppnade Skapa Trädgård sin verksamhet 2022. Madelene som är 
trädgårdsdesigner och Anna som är trädgårdsmästare håller kursverksamhet, temakvällar och 
öppen trädgård. Smedjetorpet ligger i en sluttning mot Återvallsjön på Ingarö. Historiskt sett 
har huset tillhört Säby säteri och var länge bostad för smeden med familj. Nu bor Anna här med 
sin familj. Tomten är på ca 9000 kvadratmeter. Här finns en anlagd örtträdgård, köksträdgård 
samt snittblomsodling. Smedjetorpets filosofi handlar att odla jorden och främja djur och natur 
med varsam hand. Se mer på @smedjetorpet på Instagram. 
   
Plats: Se utskickat program. 
Tid: Kl 17.30 
Avgift: 50 kr/person inklusive fika. Betalas på plats. 
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Torsdag 25 augusti 
Irisar i din trädgård – föredrag med Gunilla Härefelt 
 
Hobbyodlaren Gunilla har hållit på med irisar i 15 år. Hon har hundratals olika sorters 
skäggbärande irisar i trädgården – och de blir fler för varje år. Sedan ett par år gör Gunilla egna 
planerade korsningar som hon driver upp från frö. Gunilla kommer att berätta om olika typer av 
irisar, delning och plantering, jord och gödsel, fröförökning, vad som kännetecknar en bra iris, 
problem som kan uppstå med mera. Fokus kommer att ligga på moderna trädgårdshybrider. 
Några plantor kommer att finnas till försäljning.  
 
Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. 
 
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. 
 Swisha avgiften till 123 429 67 86 eller via qr-koden på sista sidan. 
 
 
Torsdag 1 september 
Besök på Bredalens Gårdsmusteri, Ingarö 
 
Pelle och Siv hälsar oss välkomna på visning av Bredalens Gårdsmusteri där de mustar och gör 
cider av cirka 300 äppelträden som finns på gården, samt äppelcidervinäger, sylt och marmelad. 
Bredalen är en liten producent och här satsar man på kvalitet snarare än kvantitet. Pelle och Siv 
har också öppnat Café Äpplet, en gårdsbutik med fullständiga rättigheter där man kan prova 
alkoholhaltiga drycker, och köpa med sig flaskor hem när gårdsförsäljningen börjar gälla. 
 
Visningen tar ca 1–1,5 timme. I den ingår en rundtur samt provsmakning av tre olika 
äppelmuster. Föranmälan krävs senast 25 augusti. Minst 5 deltagare, max 15. 
  
Plats: Se utskickat program. 
Tid: Kl 18.00 
Avgift: 150 kr/person inklusive provsmakning. Betalas på plats. 
 Anmälan via anmalan@nvts.se senast 25 augusti.  
 
 
Lördag 24 september 
Äppelplockning hos Astrid i Lännersta 
 
September är äppeltid och Astrid Pettersson tar ännu en gång emot oss för äppelplockning och 
trädgårdsfika. I år har hennes många äppelträd fått professionell beskärning så vi håller 
tummarna för en fin skörd. Närmare information om skördeläget skickas ut via mail när det 
närmar sig. Ta gärna med plantor och växter så kan vi byta med varandra.  
 
Plats: Se utskickat program. 
Tid: Kl 13.00  
Avgift: 20 kr för medlem och betalande familjemedlem. 30 kr för icke medlem. 
 Swisha avgiften 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.  
 
4 juni, kl 11-13 
Växtmarknad Ingarö Hembygdsförening 
Kom till Klockaregården och byt plantor eller köp nya för en billig peng. Vi delar tips och idéer 
med varandra.  
www.ingarohembygdsforening.se 
 
3 juli 
Tusen Trädgårdar 
Sveriges största trädgårdsvisningsdag. Under en och samma dag öppnar mängder med 
trädgårdsälskare över hela landet sina grindar för nyfikna gäster. Det är ett härligt sätt att lära av 
varandra, inspireras och öka sin kunskap. Folkbildning och odlingsglädje i symbios. 
https://svensktradgard.se/besokstradgardar 
 
17 juli 
Lands Öppen trädgård, kl 12-18 
Trädgårdsfest i regi av tidningen Land. Den första Öppen trädgård anordnades 1993 och hålls 
tredje söndagen i juli när privatpersoner öppnar upp sina trädgårdar. 
https://www.land.se/oppentradgard 
 
4 september 
Höstfest på Bergianska 
Höstfesten är Bergianska trädgårdens årliga arrangemang som samlar stockholmstraktens 
trädgårdsintresserade till en dag fylld med aktiviteter för hela familjen både ute i trädgården och 
inne i växthusen.  
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, www.svensktradgard.se 
  
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 2022 Tel mobil 
Gertrud Sandberg, ordförande 070-945 19 30 
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 
Helena Palén Berggren, ledamot 0704-21 60 46 
Eva Maurin, ledamot 070-796 51 32 
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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 från Törnvik frö i Saltarö Trädgårds webbshop, 
https://saltarotradgard.se. Använd koden NVTS2022. 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.  


