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Välkommen till ett nytt och spännande trädgårdsår med 

Nacka Värmdö Trädgårdssällskap! 

 

2023 års vårprogram innehåller intressanta föreläsningar samt två 

växtmarknader. En i Nacka och en på Saltarö/Värmdö. 

 

Passa på att träffa Riksförbundet Svensk Trädgårds förbundsordförande 

på årsmötet i februari och ställ alla de frågor du undrar över. 

 

Våra föreläsningar håller vi i Skurustugan, Skuru IKs klubblokal, 

Värmdövägen 339 (Sicklaön nära Skurubron).  

Busshållplats Skurustugan ligger precis bredvid.  

Buss 411, 413, 414, 420, 422 och 471 

 

Swisha gärna anmälningsavgiften i förväg och visa upp den vid ankomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 

 

 

 
 
 



VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE 
samt 

föredrag om den unika parken  
Flor og Fjære! 

 

Mötet inleds med genomgång av årsmöteshandlingarna.  
Efter årsmötet och fikapausen kommer vår förbundsdirektör Inger Ekrem 
att informera om aktuella frågor inom förbundet. Passa på att ställa de 
frågor du har om förbundets verksamhet!  
Inger kommer även att berätta om den unika parken Flor og Fjære som är 
anlagd på en ö utanför Stavanger i Norge.  
 
Som vanligt avslutas mötet med en utlottning av ”prylar och pryttlar” bland 
de medlemmar som är närvarande.  
 
TID:  15 februari kl. 18.00 årsmötesförhandlingar 
  kl. 19.00 föreläsningen om Flor og Fjære 
PLATS:  Skurustugan, Värmdövägen 339 

KOSTNAD: Föreningen bjuder på föredrag och fika.  

  120 kr för icke medlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto Anne Valeur 

 

 
 
 



 

KALLELSE 

ÅRSMÖTE 2023 
NACKA VÄRMDÖ TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 

 
15 februari kl.18.00 

 
Dagordning  

1. Mötets öppnande  
2. Fastställande av röstlängd  
3. Val av:  

a. mötesordförande  
b. sekreterare för mötet  
c. två protokolljusterare samt två rösträknare  

4. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning  
5. Fastställande av dagordningen  
6. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året. 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2022  

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av ordförande för två år 

11. Val av styrelseledamöter och ersättare för två år 

12. Val av revisorer och ersättare för ett år 

13. Val av valberedning samt sammankallande  

14. Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till 

styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning 

15. Motioner och propositioner till årsmötet 

16. Fastställande av budget för 2023 

17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år (2024) 

18. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella 

ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar ska upptas till 

behandling. 

a. Fastställande av reviderade stadgar 
 

 
Välkomna! 

 
  



TISDAG 14 MARS 
FÖREDRAG MED JESSICA LYON 

”HÅLLBART OCH KREATIVT ODLANDE” 
 

Återigen kommer odlingsprofilen Jessica Lyon, känd från Odlings-TV och 

tv-programmet "Trädgårdskampen" till oss i Nacka Värmdö 

Trädgårdssällskap för att hålla föredrag om hållbart och kreativt odlande 

- tillsammans med djur och natur. Knepen som förenklar och underlättar. 

I pausen bjuds vi på fika. 

Jessica kommer även att ta med sin nya bok till försäljning, passa på att 

få den signerad... 

 
TID:  14 mars kl. 19.00-21.00 
PLATS:  Skurustugan, Värmdövägen 339 

KOSTNAD: 90kr för medlem 

  120 kr för icke medlem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TISDAG 25 APRIL 
FÖREDRAG MED JASMINE WAARA 

”BUDGETODLA” 
 

 
 
 
 
Trädgårdstrollet, Jasmine Waara, kommer till oss och pratar om att 
budgetodla. Vi kommer lära oss att odla nästan gratis. 
 
Så här beskriver Jasmine föredraget: 
Ibland får jag höra att folk inte odlar för att det är för dyrt. Allt man behöver 
är så dyrt i trädgårdsbutikerna, tycker de. Och visst blir det dyrt om du ska 
köpa färdiga plantor, svindyrt hybridfrö och tusen säckar påsjord… Och 
krukor och gödsel. Och stödpinnar. Och och och… Men det behöver inte 
kosta skjortan att odla mat om du budgetodlar. 
 
Ta gärna med dig fröer som du kan byta med andra i pausen på 
föreläsningen. Fika och byt fröer med varandra. 
 
 
TID:  25 april kl. 19.00-21.00 
PLATS:  Skurustugan, Värmdövägen 339 

KOSTNAD: 90kr för medlem 

  120 kr för icke medlem   

  



LÖRDAG 6 MAJ                    SÖNDAG 7 MAJ 
VÄXTMARKNAD NACKA          VÄXTMARKNAD VÄRMDÖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till våra växtmarknader 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. 
 

I år har vi två växtmarknader för att på så vis täcka båda kommunerna. 

 
Du som vill sälja får givetvis komma på båda om du vill. 

Har du eget bord får du gärna ta med dig det. 
 

KOSTNAD:  50 kr för säljare, en eller båda dagarna 

ANMÄLAN FÖR SÄLJARE: senast 28 april på anmalan@nvts.se 

I Nacka hålls marknaden i trädgården 

hos Nacka Trädgårdsvård 

OBS! Begränsat med parkering.  

Stor parkering finns i Ektorp Centrum, 

med promenad om 400 meter.  

Säljare parkerar på tomten i mån av 

plats annars nere i Ektorp Centrum 

efter avlastning 

TID: 6 maj kl.13-15 
PLATS: Edinsvägen 24 
BUSS: Ektorp Centrum eller 

Edinsvägen buss 469/409 
 

I Värmdö hålls marknaden på  

Saltarö Trädgård 

Säljare kör in på Saltarövägen 4 där 
parkering finns, alternativt blir 
hänvisade till annan plats efter 

avlastning. 
 
 
TID:  7 maj kl.13-15 
PLATS:   Hästhagsstråket 1 / 
               Saltarövägen 4 
BUSS:  Saltarö Udd buss 436 

mailto:anmalan@nvts.se


 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
  

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! 

 

Vill du engagera dig i NVTS?  
 

Vi söker dig som vill arbeta i vår styrelse, som revisor eller i 
valberedningen. 

För att delta i styrelsearbetet behöver du inte ha någon stor 
täppa eller specialkunskaper men gärna ett stort intresse för 

trädgård och/eller odling.  
Som revisor behöver du lite erfarenhet av föreningsrevision. 

Vi behöver också er hjälp att tillsätta en valberedning. 
Utan valberedning finns det stor risk att föreningen inte kan 

fortsätta verksamheten.  
Kontakta oss i styrelsen så berättar vi mer! 

Nomineringsförslag till nya ledamöter i styrelsen, revisorer samt 
valberedning lämnas senast 1 februari 2023 till info@nvts.se 

 
Man får nominera sig själv! 

 
 

Vi gör allt vi kan för att vårt program ska genomföras enligt 

plan, men vi måste reservera oss för eventuella ändringar i 

programpunkter och besöksmål samt prisjusteringar som står 

utanför vår kontroll. 

Programpunkter kan utgå vid för lågt deltagarantal. 

Kontakta oss 
info@nvts.se 
www.nvts.se  
NVTS - Nacka Värmdö Trädgårdssällskap | Facebook 

vår Facebookgrupp som du gärna får bli medlem i. 

mailto:info@nvts.se
mailto:info@nvts.se
http://www.nvts.se/
https://www.facebook.com/groups/nackavarmdotradgardssallskap


Vi tipsar om… 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 mars-2 april  
 

www.nordiskatradgardar.se  
 

Påsk på  

 
 

Lördag 1 april kl.11-16 
 

(saltarotradgard.se) 
 

 
 

Delar ur vårens kalender. 
Vår i växthuset, krukväxtens dag, vårvandring i 

trädgården, biologiska mångfaldens dag, blommande 
träd & buskar, nattens näckrosor 

 
Bergianska trädgården 

 

Föreläsning av 
Hannu Sarenström 

”Det nya trädgårdslandet” 
 

Måndag 3 april 
 

 
 

Vårprogram 2023 | TTS - Tyresö 
Trädgårdssällskap (tyrgarden.se) 

 

http://www.nordiskatradgardar.se/
https://www.nordiskatradgardar.se/
https://saltarotradgard.se/marknad.html
https://saltarotradgard.se/marknad.html
https://www.bergianska.se/
https://www.bergianska.se/
https://www.tyrgarden.se/Program/om-programmet/varprogram-23
https://www.tyrgarden.se/Program/om-programmet/varprogram-23
https://www.tyrgarden.se/Program/om-programmet/varprogram-23


MEDLEMSRABATTER 
 

 
 
Tyresö Handelsträdgård 
Slottsvägen 1, Tyresö. 10% på ordinarie pris. 
 

Nacka Handelsträdgård 
Ältavägen 107, Tenntorp, Älta. 10% på ordinarie pris. 
 

Gredelins Trädgård 
Grills Backe 6, Värmdö (vid Ålstäket-rondellen). 10% på träd, buskar, 
perenner och sommarplantor med ordinarie pris. 
 

Saltarö Trädgård 
20% på fröer i webshopen (ange koden NVTS2023) samt i PopUp-
shopen. 
 

Björknäs Trädgård 
Värmdövägen 632, Saltsjö-Boo. 10% på ordinarie pris. 
 

Blomstra växtnäring samt biokol 
Hör av dig till Kristina Jerbi om du är intresserad av att köpa.  
Tel. 0709-92 24 37  
 
Medlemskort ska alltid uppvisas före köp.  
Som medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård har du dessutom tillgång 
till en mängd medlemsförmåner och erbjudanden som du hittar på deras 
hemsida www.svensktradgard.se   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tyresohandelstradgard.se/
http://www.nackahtg.se/
http://www.gredelins.se/
https://saltarotradgard.se/
http://www.bjorknastradgard.se/
https://svensktradgard.se/

