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
Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan 802452-7353 och Riksförbundet
Svensk Trädgård 80 2002-6806 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för trädgårdsföreningens
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

Program
Hösten 2019
Medlem av

HÖSTENS AKTIVITETER
GUIDAD VISNING AV TRÄDGÅRDEN
PÅ ALMARE STÄKET
Tid: Sördag 25 augusti 2019 , kl 14-16
Guidad visning av trädgården och dess historia.
Dessutom, om vi har tur och det inte finns några
konferensgäster, får vi se och höra om den
vackra historiska herrgården. Nuvarande byggnad
är mer än 200 år, men platsens saga börjar redan
på 1100-talet med Stäketsborgen.
Kostnad: 100 kr/person inklusive fika
Anmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller
till Margareta Arvidsson 076-583 03 33. Ange om du önskar samåkning

SKAPA EN KLIMATSMART TRÄDGÅRD
MED BIOLOGISK MÅNGFALD
Tid: måndag 11 november 2019 kl 19.00
Plats: Stora scenen, Kungsängens kulturhus
Hur gör vi vår trädgård nyttig för klimatet och miljön samtidigt som vi kan njuta, leka och koppla av i den?
Johanna Karlén från Bioinspira berättar hur vi ska gå tillväga och hon kommer också att ge oss grunden till en
god jord i vår trädgård.
Ingen föranmälan, fika serveras till självkostnadspris
Entré: 100 kr för icke medlem.

BIND DIN EGEN JULKRANS
Tid: Torsdag 21 November 2019, kl 18.00 - 20.00

HÖSTMARKNAD VID SKÄLBY GÅRD

Plats: Annexet, Skälby Gård, Järfälla

Tid: Söndag 1 september 2019, 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 till
Kristina Laghem 073 7328727
senast 27 augusti.

Under två juliga timmar får du möjligheten att binda din
egen personliga julkrans tillsammans med Camilla,
TRÄD&SÅNT, och Anna, ART-anna rask trädgård.
Stomme av halm och mängder av material och pynt att
dekorera med. Släpp loss din kreativitet. Det är bara
fantasin som sätter gränserna denna afton!
Ett riktigt hantverk som du med all säkerhet kan känna
dig stolt över och njuta av länge!
Pris: 650 kr per deltagare. Inklusive material och fika.
Anmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller till
Marianne Hedberg 072-225 7686 Senast 15 november Max 10 deltagare.

”NYFIKEN PÅ” MIDDAG
Tid: Söndag 20 oktober 2019 kl 17.00
Plats: Annexet, Skälby Gård, Järfälla
Vi bjuder på vegetarisk middag med grönsaker som kanske
är nya för en del men inte för alla.
Vad det kan bli får vi se vad som finns att tillgå i oktober.
Tipspromenad, innan middagen, runt den nya parken.
Klädsel: Ja; vegetarisk / komposterbar / bekväm
Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller
Lotta Jansson tfn 070-9272053 senast 14 oktober 2019.
Ange antal deltagare och eventuella allergier/kostpreferenser.

STEN I TRÄDGÅRDEN - FUNKTION,
MATERIALVAL OCH HANTERING
Tid: Preliminärt den 22 januari 2020
Plats: Meddelas i vårprogrammet
Landskapsarkitekt Thomas Blomqvist guidar oss i hur
man höjer kvaliteten och upplevelsen i sin trädgård med natursten i olika funktioner samt beskriver materialens ytbehandling och kvaliteter.
Ingen föranmälan. Fika till självkostnadspris.
Mer information i vårprogrammet.

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

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

