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.

Trädgårdssällskapet
Kungsängsliljan
Järfälla - Upplands Bro

Har du bytt e-postadress? Glöm inte att meddela den nya!
GDPR - Information och ansvar för behandling av dina personuppgifter.
Mer information finns på vår hemsida www.trgkungsangsliljan.se

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

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

Program
Våren 2019
Medlem av

VÅRENS AKTIVITETER
ODLA HELA ÅRET MED FARBROR GRÖN
Tid: Tisdag 15 januari 2019 , kl 18.30 Obs tiden!
Plats: Kungsängens Kulturhus
Farbror Grön, Johannes Wätterbäck berättar för oss om hur
han och hans sambo Therese Lunding 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. Han har skrivit böcker om
odling,bloggar och har en poddcast tillsammans med Skillnadensträdgård.
Kaffe serveras till självkostnsdspris.
Anmälan: Biljetter är gratis och kommer att kunna bokas på Upplands Bro
kommuns hemsida fr o m 2019-01-07. Begränsat antal platser, bokning
krävs. Har du inte tillgång till dator kontakta Lotta Jansson tel 0709-272053

PERMAKULTUR
Tid: Onsdag 6 februari 2019, kl 18.30 Obs tiden!
Plats: Kallhälls Folkets Hus, Kallhäll, Järfälla. Lilla salen
Chris Druid från permakulturföreningen berättar för oss om
permakultur ur olika aspekter, med betoning på trädgårdsodling. Att kombinera växter som hjälper varandra liknande
naturens ekosystem, täckodla, anlägga en skogsträdgård,
plantera fleråriga grönsaker med mera kan skapa ett kretslopp som kräver mindre arbetsinsatser och är mer miljövänligt och klimatsmart.
Kaffe serveras till självkostnadspris.
Anmälan: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt.

ÅRSMÖTE MED FÖREDRAG—EN TRÄDGÅRD BLIR TILL
Tid: Onsdag 6 mars 2019, kl 18.30 Obs tiden!
Plats: Kungsängen Kulturhuset, Stora Scenen

Vi startar med årsmötesförhandlingar.
Därefter berättar Izabela Knochenhauer om sitt arbete. Izabela är arkitekt och
konstnär och arbetar med trädgårdsdesign och projektering.
Läs mer på www.izashusochtradgard.se
Vi avslutar med fika och lotteri. Bidra gärna med vinster.
Tag med växelpengar. Välkomna!
Anmälan: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt.
21-24 mars 2019 Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan, Älvsjö
Datum ej bestämt—Stockholms Trädgårdsmässa, Kista

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

ALLT OM JORD—BESÖK HOS RÖLUNDA
Tid: Torsdag 11 april 2019, kl 19.00
Plats: Rölunda gård, 746 94 Häggeby (Mellan Bro och
Bålsta på väg 263. 15 min från avfart 148 Bro trafikplats)
Föreläsning om jord hos Rölunda gård, ett familjeföretag
sedan 1971. Rölunda har ett brett sortiment av jordprodukter från plantjord och biokol till lösjord med leverans av över åtta miljoner
säckar om året från Haparanda i norr till Ystad i söder. Det blir föreläsning med
allt du vill veta om jord. På kvällen erbjuds 20% rabatt på deras produkter .
Anmälan: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt.

INVASIVA VÄXTER I OCH UTANFÖR VÅRA TRÄDGÅRDAR
Tid: Torsdag 9 maj, 2019, kl 18.30 Obs tiden!
Plats: Kallhäll Folkets Hus
Vad bör vi undvika att sätta i vår trädgård och vad ska vi se upp
för i vår omgivning? Det kan Rikard Sundin från SLU i Uppsala
berätta för oss. Han ger oss också en introduktion om artdatabanken inför vår resa till Julita.
Anmälan: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt.
Kaffe serveras till självkostnadspris

SÖNDAGSCAFÉ MED TRÄDGÅRDSLOPPIS VID SKÄLBY GÅRD
Tid: Söndag 26 maj 2019, kl 12-14
Vi träffas 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.

DAGSRESA MED BUSS TILL JULITA GÅRD I SÖRMLAND
Tid: Lördag 15 juni 2019
Dagsresa till Julita gård. Vi besöker trädgården med dess växter
från artdatabanken och får en guidad tur i byggnaderna. Om möjligt besöker vi någon privat trädgård och handelsträdgård.
Intresseanmälan måste ske senast vid årsmötet i mars, så att vi
vet om vi ska gå vidare med planerna. Resan kommer att kosta ca 500 kr.
Anmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller Kristina Laghem 073-7328727

GUIDAD VISNING AV TRÄDGÅRDEN PÅ ALMARE STÄKET
Tid: En helg i slutet av augusti 2019
Vi får en visning av trädgården och tar del av dess historia.
Trädgården innehåller både nyttoväxter, läkeväxter och prydnadsväxter.
Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller Margareta
Arvidsson 076-583 03 33
Samåkning ordnas. Mer information i höstprogrammet.

