
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. Ibland får vi med kort 
varsel erbjudanden om att deltaga i föreläsningar eller liknande 
från andra föreningar. Då skickas info enbart med e-post. 

Har du bytt e-postadress? Glöm inte att meddela den nya. 

GDPR - Information och ansvar för behandling av dina per-
sonuppgifter 
Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan 802452-7353 och Riksförbun-
det Svensk Trädgård 80 2002-6806 är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för träd-
gårdsföreningens verksamhet. Mer info på hemsidan. 

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 
Erik-Jan Rood och Kerstin Kvarby 
 

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

Trädgårdssällskapet 
Kungsängsliljan 

Program 
Hösten 2018 

 
Medlem av 

 

Järfälla - Upplands Bro 

 



HÖSTENS AKTIVITETER 

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

BESÖK I VISNINGSTRÄDGÅRDEN I 
ÅKERSBERGA 

Tid: Lördag 25 augusti 2018 , kl 11 

Plats: Åkersberga 

Lennart Froby (ordförande i Riksförbundet 
Svensk Trädgård och i Åkersberga trädgårds-
sällskap) guidar oss runt i Visningsträdgården. 
Den har skötts av trädgårdssällskapet i drygt 
20 år. I trädgården ligger Länsmansgården 
som har Konstutställning och Café öppet från 
kl 12. 

På hemvägen kan Åkersberga Växtförsäljning besökas för växtköp. 

Anmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller till Margareta Hjortzberg-
Nordlund 0705551215 senast 19/8 2018. 

BETONGGJUTNING  
Tid: Lördag 8 september 2018, kl 10.00 - 14.00  

Plats: Kyrkvägen 6, Barkarby  
 
Vi gjuter dekorationer och kärl i betong.  
Kaffe finns till självkostnadspris. Tag med din 
egen lunch!  

Pris: Materialkostnad 100 kr per deltagare.  

Anmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com el-
ler Lotta Jansson 070-5444063.  
Senast 5 september Max 12 deltagare. 

HÖSTMARKNAD VID SKÄLBY GÅRD 

Tid: Söndag 2 september 2018, 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 27 augusti. 

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

ODLA HELA ÅRET 
MED FARBROR GRÖN 

Tid: Tisdag 15 januari 2019 kl 19.00  

Plats: Meddelas i vårprogrammet  

Farbror Grön egentligen två personer, 
Johannes Wätterbäck & Therese Lundén. Nu 
kommer Johannes och berättar för oss om hur 
de tänjer på gränserna och odlar året om. 
De odlar överallt, i staden, på landet, inomhus, i källare och på tak, själva och 
tillsammans med andra. Har skrivit en bok, bloggar och har en poddcast tillsam-
mans med Skillnadensträdgård 

Pris: 100 kr för medlem, 200 kr för icke medlem. Medtag medlemskort. 
Ingen föranmälan. Fika till självkostnadspris. 

STUDIEBESÖK HOS 
SKALLEBERGS 
HANDELSTRÄDGÅRD 

Tid:  torsdag  8 november kl 19.00 

Plats: Ormbackavägen 67, Järfälla 

Vi får en rundvisning i krukväxtodlingen hos 
Skallebergs handelsträdgård. Ett företag som 
funnits sedan 1936 och fortfarande drivs av sönerna till grundaren. 

Där odlar de bland annat alla Gröna Lunds och Grand Hôtels sommarblommor 
och nu är julblommorna i full gång.  

Pris: Ingen kostnad 

Anmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller till Kristina Laghem 073-7328727  

Samåkning kan ordnas 

KOMPOSTERING MED BOKASHIMETODEN 

Tid: Torsdag 25 oktober kl 19.00 

Plats: Kallhäll Folkets Hus, Kallhäll, Järfälla 
 
Du får lära dig hur man komposterar med bokashi-metoden, en 
fermenteringsprocess som ger dig kompost att  förvandla din 
gamla jord till ny näringsrik och du får samtidigt flytande växt-
näring. Bra både för trädgården och miljön. Den fungerar året 
runt, även om du bor i lägenhet och är färdig att användas när 
växtsäsongen drar igång. 

  Kaffe serveras till självkostnadspris .  
    Ingen kostnad för inträde. Ingen föranmälan. 
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