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.

Trädgårdssällskapet
Kungsängsliljan
Järfälla - Upplands Bro

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

Program
Våren 2018
Medlem av

VÅRENS AKTIVITETER
TRÄD OCH BUSKAR
EN VIKTIG DEL I TRÄDGÅRDEN

Tid: Måndag 15 januari 2018 kl 19.00
Plats: Kulturhuset, Kungsängen
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.

TRÄDGÅRDSRESOR MED FIKA eller VAD SKA DU ODLA I ÅR?

VISNING AV BERGIANSKAS JAPANSKA TRÄDGÅRD
Tid: Torsdag 17 maj 2018 kl 17.30-19.00
Plats: Bergianska trädgården, informationstavlan vid P-plats
Botanisten Kerstin Kustås visar den Japanska trädgården och
berättar om dess historia.
Pris: 50 kr, (100 kr för icke medlem) du kan Swisha.
Max 25 deltagare.
Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com
eller Margareta Arvidsson 076 583 03 33

TRÄDGÅRDSLOPPIS VID SKÄLBY GÅRD
Tid: Söndag 20 maj 2018, kl 12-14
I samband med söndagscafé träffas vi och byter plantor och annat som hör till
trädgårdsodling. Alla plantor måste vara livskraftiga och fria från sjukdomar och
skadedjur.
Avstå gärna 10% av dina intäkter till föreningen.

Tid: Onsdag 14 februari 2018 kl 19.00
Plats: Skälby Gård, Annexet, Skälby Gårds väg 20, Järfälla

Styrelsen visar bilder från sina trädgårdsresor, vi fikar och pratar fröer när säsongen precis börjar. Har du några sparade fröer att dela med dig av så ta med
dem. Fika till självkostnadspris.
Behöver du skjuts från Barkarby station hör av dig till Kristina
Laghem 073 7328727 eller Kristina.laghem@gmail.com

ÅRSMÖTE + KARIN SKARA OM DAGLILJOR
Tid: Onsdag 7 mars 2018 kl 18.30—OBS tiden!
Plats: Kallhäll Folkets hus, Lars Gustafsson J:r rummet

TUSEN TRÄDGÅRDAR
Tid: Söndag 1 juli 2018
Dagen då mängder av trädgårdar över hel Sverige är öppna för
besök. Kanske deltar även du? Meddela styrelsen så lägger vi
upp information på hemsidan.
Läs mer på:
http://www.tradgard.org/Bilder/Folder_till_Tusentradgardar_2018.pdf

BESÖK I VISNINGSTRÄDGÅRDEN I ÅKERSBERGA

Vi startar med årsmötesförhandlingar och därefter föreläser
Karin Olsson alias Karin Skara om sin samling av dagliljor. På hennes 5000kvm
kuperad tomt i Marum, Skara har hon många perenner, udda träd, dammar, vattenfall och runt 500 dagliljor.
Läs mer på olssontradgard.blogspot.se eller FB Karin Skara
Vi avslutar med fika och lotteri. Bidra gärna med vinster. Ta med växelpengar!

Tid: Lördag 25 augusti 2018
Plats: Åkersberga
Lennart Froby (ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård och i Åkersberga
trädgårdssällskap) guidar oss runt i Visningsträdgården som har skötts av Åkersberga Trädgårdssällskap i 20 år. Vi får även se Barnens Trädgård som invigdes
2014. I trädgården finns café och konstutställning.
Utförligare information kommer att finnas i vårt höstblad.

TRÄDGÅRDSMÄSSOR OCH EVENEMANG 2018

BETONGGJUTNING

NORDISKA TRÄDGÅRDAR, ÄLVSJÖ 22-25 MARS

Tid: September 2018
Vi planerar en omgång betonggjutning i Lottas trädgård under september. Mer
information kommer i höstprogrammet och på hemsidan. Kom gärna med önskemål och idéer på projekt till kungsangsliljantrg@gmail.com

STOCKHOLMS TRÄDGÅRDSMÄSSA, KISTA 6-8 APRIL

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

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

