
I Trädgårdssällskapet 
Kungsängsliljan ska vi under trivsamma 
former verka för att öka vårt trädgårdskunnande. 
Föreningen bildades i maj 2000 och har nu ca 250 med-
lemmar. Verksamheten ska bygga på medlemmarnas öns-
kemål om information och aktiviteter. 

Vill du hålla dig uppdaterad? 
Meddela e-postadress till Lotta Jansson  

kungsangsliljantrg@gmail.com 
så får du påminnelser om aktiviteterna och även extra  
erbjudanden. 
Det händer i bland att vi får erbjudanden om att 
deltaga i föreläsningar eller liknande från andra föreningar. 
Dessa kommer ofta med kort varsel så vi har bara möjlighet att 
sända ut på vår e-postlista. 
 
Har du bytt e-postadress? Glöm inte att meddela den nya. 

STYRELSEN 

 
Kristina Laghem -ordf.    tfn 073-732 87 27 
Lotta Jansson -v. ordf.   tfn 070-927 20 53  

och medlemsansvarig 
Margaretha Skånberg -  kassör.  tfn 070-730 24 12 
Marianne Hedberg  -  sekr.   tfn 072-225 76 86 

Ledamöter 
Margareta Arvidsson, Margareta Hjortzberg Nordlund  
och Ingrid Roos 

Suppleanter 
Christina Brofalk och Kerstin Kvarby 
 

Hemsida: www.trgkungsangsliljan.se 
E-post: kungsangsliljantrg@gmail.com 
 

 

Trädgårdssällskapet 
Kungsängsliljan 

Program 
Hösten 2017 

 
Medlem av 

 

Järfälla - Upplands Bro 

 

mailto:kungsangsliljantrg@gmail.com


HÖSTENS AKTIVITETER 

 Vi samarbetar med 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

www.sv.se/stockholm eller 08-120 55 100. 

TRÄDGÅRDSBESÖK HOS Sanda Cottage 
Tid: Lördag 9 september 2017 kl 10.00 
Plats: Sandavägen 20 / Odenvägen 1 
I en 50-tals villa med 1000 kvm trädgård bor Veronica 
och Stefan. På deras blogg Sanda Cottage kan man 
följa deras arbete med trädgården.  
Trädgården är uppdelad i många olika delar.  

Med bil: GPS adress - Odenvägen 1 Från Sthlm 
E4, avfart Uppl-Väsby/Glädjen. Håll höger sedan 
rakt fram. Första höger-Odenvägen. Vid vändplan 
är trädgården till höger.  
Det går bra att parkera utmed trottoaren. 
Önskar du samåka går det bra. Kontakta då Lotta 
Jansson 070-9272053  
 

STUDIEBESÖK I HEMBYGDSMUSEET I HÄSSELBY 
Tid: Onsdag 23 augusti 2017 kl 19.00 
Plats: Hässelby hembygdsmuseum , Riddersviksvägen 116, Hässelby  
Vi får en guidad visning av hembygdsmuseet där vi 
bland annat får se hur det såg ut när Hässelby var en 
blomstrande trädgårdsstad. 
Kaffe kommer att finnas för 20 kr/person. 
Obegränsat antal, anmälan för fikaåtgång. 
Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller 
 Kristina Laghem 073 7328727 senast 20 aug.  

HÖSTMARKNAD VID SKÄLBY GÅRD 

Tid: Söndag 3 september 2017, kl 10-16 
Föreningen kommer att sälja plantor som medlemmarna bidrar med. 
Intäkterna går till kommande arrangemang. 
Anmäl dig till föreningens e-post om du vill bidra med plantor och/eller delta 
under marknadsdagen. 
Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller 
 Kristina Laghem 073 7328727 senast 28 augusti. 

Senaste nytt och aktuell information finns alltid på vår hemsida 
www.trgkungsangsliljan.se 

ROTSAKENS DAG 
Tid: Lördag 21 oktober 2017 kl 17.00 (Håll koll på rovan!)  
Plats: Annexet, Skälby Gård, Järfälla 
Härmed går vi till roten med odlingsglädjen och instiftar 

Rotsakens Dag 
för högtidlighållande av alla knölar som berikar våra liv. 
Odlartävling, efterrättstävling, tipspromenad och Grundlig förtäring.  
Klädsel: Ja; vegetarisk / komposterbar / bekväm  
   Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller 

Marianne Hedberg 072 225 76 86 senast 13 oktober 
2017. Ange antal deltagare och eventuella allergier/
kostpreferenser. Anmäl samtidigt om du vill delta i ef-
terrättstävlingen genom att medföra tillagat tävlingsbi-
drag i minst 5 portioner. 

TRÄD OCH BUSKAR 
EN VIKTIG DEL I TRÄDGÅRDEN 
Tid: 15 januari 2018 kl 19.00 
Plats: Meddelas i vårprogrammet  
 Camilla Lal ger tips på några vackra och tåliga 

sorter för villaträdgården. 
Vad man bör tänka på 
vid planering, plantering och skötsel. 
Ståndortskrav—Vilka tål sol och vilka vill ha mer 
skuggigt? Vilka växter fungerar bra tillsammans 
och hur använder man växterna bäst för att 
skapa rumskänsla. 
Ingen föranmälan. Fika till självkostnadspris. 

GÖR DIN EGEN DÖRRKRANS TILL JUL 
Tid: Onsdag 15 november 2017 kl 19.00 
Plats: Kallhäll Folkets Hus 
Vi tar avsked av det gamla Folkets hus i Kallhäll med 
en kväll där vi designar vår egen dörrkrans inför julen. 
Kaj Skoglund från blomsterhandeln i Kallhälls centrum 
är vår guide. 

Pris: 200 kr. Material tillhandahålls 
 på plats. 
 Max 15 deltagare. 
Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller  
 Kristina Laghem 0737328727 senast 8 november 2017. 

mailto:kungsangsliljantrg@gmail.com
mailto:kungsangsliljantrg@gmail.com
mailto:kungsangsliljantrg@gmail.com
mailto:kungsangsliljantrg@gmail.com

