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

Vill du hålla dig uppdaterad? 
Meddela e-postadress till Lotta Jansson  L8jansson@telia.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 
Torsten Ekstrand  -  kassör.   tfn 073-696 26 53 
Marianne Hedberg  -  sekr.   tfn 072-225 76 86 

Ledamöter 
Margareta Arvidsson, Margaretha Skånberg och  
Margareta Hjortzberg Nordlund  

Suppleanter 
Christina Brofalk och Ingrid Westin 
 

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

Trädgårdssällskapet 
Kungsängsliljan 

Program 
Hösten 2016 

Medlem av 
 

Järfälla - Upplands Bro 

 



HÖSTENS AKTIVITETER 

 Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. 
www.sv.se/stockholm eller 08-120 55 100. 

VISNING AV KYRKPARKEN VID JÄRFÄLLA 
KYRKA  
Tid: Onsdag 14 september kl 17.30. 
Plats: Kyrkparken vid Järfälla kyrka 
Ulla Hamrén, som varit med och planerat parken, visar oss 
runt och beskriver tanken bakom anläggningen. 
Samling: Ingången till parken, korsningen Norrviksv - 
Gamla Enköpingsv. Ingen föranmälan. 

TRÄDGÅRDSBESÖK I SKOKLOSTER 
Tid: Måndag 4 juli 2016 kl 18.30 
Plats: Abbedissavägen 6 , Skokloster  
Vi besöker Sven Wåhlins vackert belägna trädgård med sjöutsikt, damm och fina 
rumsbildningar. En samlarträdgård där olika material och stilar provas men 
helhet och estetik är viktig. 
Anmälan: margareta.arvidsson@leardata.se eller 076 583 0333 

HÖSTMARKNAD VID SKÄLBY GÅRD 

Tid: Söndag 4 september 2016, kl 10-16 
Föreningen kommer att sälja plantor som medlemmarna bidrar 
med. Intäkterna går till kommande arrangemang. 
Anmäl till föreningens e-post om du vill bidra med plantor och/eller 
delta under marknadsdagen. 

kungsangsliljantrg@gmail.com eller 070 730 2412 

TRÄDGÅRDSVISNING 
hos Marie Backlund-Karlsson och Michael Karlsson 
Tid: Onsdag 24 augusti kl 18.30 
Plats: Nyhemmet, Brunnsta, Håbo  
En stor och innehållsrik trädgård. Under 15 år har gräsmattor 
ersatts av rabatter, sittplatser och gångar. Det finns växthus 
och damm. Stora perennrabatter med buskrosor och rikligt 
med vackra buskar och träd.  
Pergolor, rosportaler, gamla och nya fruktträd och bärbuskar. Köksträdgården 
består av fyra stora lådor med armeringsmattor, tegelvarmbänk och kompost. 
I pallkragar finns sticklingar och växter på väg. 
Intresseanmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com  
Vägbeskrivning kommer via e-post och på hemsidan. 

ÄPPLETS DAG 

Tid: Söndag 25 september, kl 16.00 
Plats: Skälby Gård, Annexet 
En trerätters äppelmiddag, går det? Kom och avnjut en 
överraskande måltid! 

Kostnad: 200 kr inklusive alkoholfri dryck  
Anmälan: Senast 20 september till föreningens e-post. Max 20 deltagare. 
kungsangsliljantrg@gmail.com eller 070 730 2412 
www.facebook.com/appletsdag, www.appletsdag.se 

I HUVUDET PÅ EN TRÄDGÅRDSRÅDGIVARE 

Tid: Onsdag den 16 november 2016 kl 19.00 
Plats: Upplands Bros Kulturhus, Kungsängen 
Vår rådgivare från Svensk Trädgård, Lise-Lotte Björkman, håller fö-
redrag utifrån de vanligaste, lärorika och lite udda trädgårdsfrågorna 
som ställs. Kostnadsfritt, ingen föranmälan. 

STUDIEBESÖK OCH FÖRELÄSNING 
OM AQUAPONISK ODLING 
Tid: En lördag fm någon gång i januari ( datum 
och färdväg meddelas på hemsidan) 
Plats: Berga Naturbruksgymnasium, Berga 
Skolväg, 2, Västerhaninge  
I januari gör vi ett studiebesök på Berga Natur-
bruksgymnasium för att se och höra om framtidens 
odlingar i stadsmiljö. I Aquaponisk odling kombineras odling av växter och fisk i 
slutna system. På detta vis kan ett stort antal produkter odlas i samma system 
utan att använda mineralbaserade gödningsmedel. Björn Oliviusson, verksam 
vid KTH och i Haninge kommun,  visar oss runt och beskriver anläggningen.  
Föranmälan till margareta.arvidsson@leardata.se  eller 076 583 0333. Ange om 
du vill samåka. 

SVETSA DITT EGET PIONSTÖD 
Tid: Lördag 1 oktober kl 10.00 
Plats: Kyrkvägen 6, Barkarby 
Lär dig svetsa ett enkelt, men stabilt, pionstöd av 
armeringsjärn och –nät. Två handledare kommer att stå 
till vårt förfogande: Mikael Grönberg och Anna Laghem. 
Det finns bara plats för 10 personer så först till kvarn 
Tag med: arbetshandskar och matsäck till lunch (grill finns om du vill 
grilla). Kaffe kommer att finnas. 
Materialkostnad: 100 kr 
Anmälan: L8jansson@telia.com eller 070 927 2053 .  

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