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Nacka-Värmdö  
Trädgårdssällskap 
 
Program vinter 2022 
 

 
Välkommen till säsongens aktiviteter 
En varm och solig höst har gjort att många av oss kunnat njuta av natur och trädgårdar länge. 
Men nu när kvällarna är mörka bjuder vi in till en julaktivitet samt inleder det nya året med en 
föreläsning om jord och gödselmedel. Varmt välkomna! 
 
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 till styrelse och valberedning 
Vi letar efter fler som vill engagera sig i NVTS – både i styrelse och valberedning. För att delta 
i styrelsearbetet behöver du inte ha någon stor täppa eller specialkunskaper men gärna ett stort 
intresse för trädgård och/eller odling. Vi behöver också er hjälp att tillsätta en valberedning – 
annars finns det stor risk att föreningen inte kan fortsätta verksamheten. Kontakta oss så 
berättar vi mer!  
 
NVTS online 
Du kan numera också hitta vårt program på www.nvts.se och i vår Facebook-grupp (NVTS – 
Nacka Värmdö Trädgårdssällskap). 
 
 
Torsdag 24 november 
Skapa din egen julgrupp 
 
Dags att ta fram den kreativa ådran så här inför jul! Den här kvällen kan du plantera en fin 
julgrupp i medhavd skål/kruka alternativt att du köper en kruka av oss. Du komponera din 
julgrupp med vårt utbud av växter och dekorationer och betalar för det du använder. Exakt 
utbud beror på vad som finns tillgängligt hos grossist.  
 
I deltagaravgiften ingår jord, grön växt, mossa, ormhasselkvist, kottar samt fika i form av en 
enklare julsmörgås, julmust, kaffe/te samt kaka med jultema. 
 
Obs: obligatorisk anmälan 
 
Plats: Skurustugan, adress se sista sidan  
Tid: Kl 19.00 – ca 21.00 
Avgift: Deltagaravgift medlem 200 kr, icke medlem 300 kr.  
Anmälan: Senast 18 november på anmalan@nvts.se. Max 25 deltagare, medlemmar har 

företräde. Om du ej är medlem, ring 0709-45 19 30 för att höra om lediga platser. 
 
Swisha deltagaravgiften senast 18 november till 123 429 67 86 eller via QR-kod på sista sidan.  
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Onsdag 18 januari 
Jorden och näringen – föredrag med Tom Ericsson 

Under kvällen kommer Tom Ericsson, pensionerad forskare och lärare på SLU, granska det 
stora utbudet av specialjordar. Även mängden specialgödselmedel kommer att ifrågasättas. 
Vilket gödselmedel kan man använda för att undvika problem med de giftiga pyraliderna och 
hur kan man tillverka egen gödsel och jord är frågor som kommer att behandlas 

Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. 30 kr betalas på plats med swish. 

Plats: Skurustugan, adress se sista sidan. 
Tid: Kl 19.00 – 21.00 
Avgift: 40 kr för medlem, 20 kr för betalande familjemedlem, 60 kr för icke medlem 

Swisha gärna anmälningsavgiften i förväg till 123 429 67 86 eller via qr-koden på sista sidan. 

Onsdag 15 februari 
ÅRSMÖTE 2023 Nacka Värmdö Trädgårdssällskap 

Årsmötesförhandlingar samt summering av året som gått. Mer detaljer om årsmötet kommer i 
vårprogrammet. 

Plats: Skurustugan. Adress se sista sidan. 
Tid: Kl. 18.00 

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.  

18 november–22 december 
Trädgårdsjul på Rosendal 
Årets jul på Rosendal bjuder på nybakat bröd från vedugnen, äpplen från trädgården, 
konsthantverk och mycket därtill. I växthuset flyttar tomten in och i plantboden finns julens 
blomster, kransar och utvalda klappar. 
www.rosendalstradgard.se 

25 november–11 december 
Jul i växthuset på Bergianska 
Julutställningen har varit en tradition i Bergianska trädgården under flera årtionden. I 
utställningen finns möjlighet för både vuxna och barn att lära sig mer om julens växter, var de 
kommer ifrån och hur de används. 
www.bergianska.se 

27 november, kl 11-16 
Julmarknad på Nyckelviken 
Julmarknaden på Nyckelviken bjuder på kul aktiviteter för gammal och ung. Marknadsstånd, 
spelmän, djur, glögg, hembakat och mycket mer. 
www.nyckelvikensherrgard.se 
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27 november, kl 11-16 
Adventsmarknad Saltarö Trädgård 
Försäljning av julblommor, kransar, jul- och ljusarrangemang, korv och fika. Säljare med 
handgjorda smycken, handskar och strumpor, trädgårdsdekorationer, heminredning mm. 
www.saltarotradgard.se/marknad_advent.html 

27 november, kl 11-16 
Adventsmarknad Nacka Trädgårdsvård i Skurustugan 
Försäljning av kransar, julblommor, julgodis, ljus och dekorationer för både trädgård och 
inomhus.  

10–11 december, kl 11-17 
Beckmans julmarknad på Rosendal 
Elever från Beckmans Designhögskola intar stora växthuset för sin årliga julmarknad – här kan 
du finna unika och finurliga klappar, affischer, keramik, textil och mycket annat. 
Trädgårdskaféet, gårdsbutiken, Herbarium och plantboden har öppet. 
www.rosendalstradgard.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 Nerpin, ordförande 
Maria Lövgren, kassör och medlemsansvarig 
Kristina Jerbi, ledamot 
Anita Österlund, ledamot 
Anna-Lena Ahlberg, ledamot 
Helena Palén Berggren, ledamot 
Eva Maurin, ledamot 

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.  
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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.  


