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

Ledamöter 
Margareta Arvidsson och  
Margareta Hjortzberg Nordlund  

Suppleanter 
Christina Brofalk och Ingrid Westin 
 

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

Trädgårdssällskapet 
Kungsängsliljan 

Program 
Våren 2017 

 
Medlem av 

 

Järfälla - Upplands Bro 

 



VÅRENS AKTIVITETER 

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

STUDIEBESÖK OCH FÖRELÄSNING 
OM AKVAPONISK ODLING 
Tid: Lördag 18 februari 2017, kl 12 
Plats: Berga Naturbruksgymnasium, Berga Skolväg, 2, Västerhaninge  
Vi får se framtidens odlingar i stadsmiljö. I akvaponisk 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. Max 15 deltagare.   
Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com  eller 
Margareta Arvidsson 076 583 0333. Vi samåker från Welcome hotel. 
Det går också att åka kommunalt. Mer information till de anmälda. 

ODLINGSTIPS OCH FRÖNYHETER 
BIRGITTA JERPDAL – TUNA TRÄDGÅRD 
Tid: Tisdag 24 januari 2017 kl 19.00  
Plats: Upplands Bro kulturhus, Stora scenen, Kungsängen  
I februari är Birgitta redan i full gång i sina växthus. Hon kan be-
rätta om trendiga frönyheter och ge oss odlingstips. 
Tuna trädgård levererar perenner till Enköpings trädgårdar. 
Ingen föranmälan, kostnadsfritt. 

ÅRSMÖTE  + 
LINDA SCHILÉN - FRÅN TOMT TILL TRÄDGÅRD 
Tid: Torsdag 9 mars 2017 kl 18.30—OBS tiden!  
Plats: Kallhäll Folkets hus  
Vi startar med årsmötesförhandlingar därefter föreläser Linda Schilén, 
som även tidigare inspirerat oss med olika föreläsningar. Nu kan vi se henne på 
TV 4 Nyhetsmorgon. www.uterummet.se  
Vi avslutar med fika och lotteri. Bidra gärna med vinster, ta med växelpengar! 

GÖR EN EGEN TRÅDKLOCKA I BLÄNKANDE METALLTRÅD 
Tid: Söndag 2 april 2017 kl 10.00 - 16.00 
Plats: BRF lokal Ekudden,ligger 400 m från Ekerö C. Ekuddsvägen 12, Ekerö 
Marianne Svärd Häggvik, ordförande i Västerorts Trgd, är vår kursledare. 
Ett effektivt och dekorativt skydd mot rådjur så att de inte äter upp 
vårlökar eller andra lockande växter. Lätt att flytta runt, fin även 
snötäckt på vintern.  
Pris: 810 kr, Material, för- och eftermiddagsfika samt lunch ingår i 
 priset. Max 12 deltagare. 
Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller Kristina 
 Laghem 0737328727 senast 27 mars. Samåkning kan ordnas. 

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

TRÄDGÅRDSBESÖK HOS LEENA 
MYHR 
Tid: Måndag 19 juni 2017 kl 18.30 
Plats: Skogsvägen 15, Jakobsberg  
En medelstor villaträdgård från 60-talet som är i 
ständig förvandling. Trädgården består av flera 
rum med nyttoväxter, perenner, prydnadsbuskar 
och fruktträd. Det finns också en örtagård och 
växthus. Skapad med en konstnärs känsla.  

Botaniska upplevelser  
Riksgränsen - Abisko 
Tid: Onsdag 5 april 2017 kl 19.00 
Plats: Kungsängens kulturhus  
Kristina Olsson och Hasse Tranefors, som har gjort 
många turer till detta fjällområde, visar bilder och 
berättar om platsernas botanik och de  
förutsättningar som gjort att t.ex. Abisko National-
park är en av de mest artrika platserna i den 
svenska fjällvärlden. 
Ingen föranmälan. Kaffe serveras -  20kr . 

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.  

TRÄDGÅRDSMÄSSOR OCH EVENEMANG 2017 
STOCKHOLMS TRÄDGÅRDSMÄSSA, KISTA 24-26 MARS 

NORDISKA TRÄDGÅRDAR, ÄLVSJÖ  6-9 APRIL 

TRÄDGÅRDSLOPPIS VID SKÄLBY GÅRD 

Tid: Söndag 28 maj 2017, kl 12-14 
I samband med söndagscafé träffas vi och byter plantor. Alla plantor måste vara 
livskraftiga och fria från sjukdomar och skadedjur. Avstå gärna 10% av dina 
intäkter till föreningen. 
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