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 2020
Medlem av

VÅRENS AKTIVITETER
STEN I TRÄDGÅRDEN FUNKTION, MATERIALVAL OCH HANTERING
Tid: Onsdag 22 januari 2020 , kl 18.30 Obs tiden!
Plats: Järfälla kyrkas församlingshem, Kyrkvägen 8, Barkarby - 5 min promenad
från pendeltågsstationen Barkarby eller buss 178 från Jakobsbergs station.
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.
Kaffe serveras till självkostnadspris.
Ingen föranmälan. Icke medlem betalar 100 kr

IKEBANA
Tid: Onsdag 12 februari 2020 kl 18.30
Plats: Kallhäll Folkets Hus, Lars Gustavsson-rummet
Ikebana är den japanska konsten att arrangera
blommor, blad och grenar.
Birgitta Lönnerberg föreläser om dess historia och
filosofi samt demonstrerar.
Ingen anmälan.
Fika till självkostnadspris

ÅRSMÖTE MED FÖRELÄSNING AV CUBEGREENS, STADSBÖNDER I SICKLA
Tid: onsdag 11 mars 2020 kl 18.30
Plats: Järfälla kyrkas församlingshem, Kyrkvägen 8
Årsmötet inleder och därefter berättar Cubegreens om
sin kvartersodling. De odlar grönsaker i en ombyggd
kylcontainer uppställd på en parkering i Sickla köpstad.
Där odlar och skördar de 3 ton grönsaker per år på en
yta av 30 kvm. Hör hur det går till och få chans att
smaka på deras grönsaker.
www.cubegreens.se
Sedvanligt lotteri och fika till självkostnadspris. Bidra
gärna med vinster.
26-29 mars 2020 Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan, Älvsjö
Datum ej bestämt—Stockholms Trädgårdsmässa, Kista
28 juni—Tusen Trädgårdar: https://www.tradgardsriket.se

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

BIODLING, ETT MÅSTE FÖR VÅRA VÄXTER OCH OSS
Tid: Tisdag 28 april kl 18.30
Plats: Kallhälls Folkets hus, Lars Gustavsson-rummet
Lotta Fabricius Kristiansen delar med sig av allt hon kan om biodling. Hon är
biodlare sedan 1998, driver företaget Apinordica tillsammans med Preben och har i många år lett kursverksamhet
för biodlare, skrivit boken "Mina första år som biodlare" och
arbetsböcker om biodling
www.apinordica.se
Låt dig inspireras och kanske gå vidare till egen biodling.
Fika till självkostnadspris.

SÖNDAGSCAFÉ MED TRÄDGÅRDSLOPPIS VID SKÄLBY GÅRD
Tid: Söndag 31 maj 2020, 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.

KVARNBACKENS KERAMIKTRÄDGÅRD I ALMUNGE SAMT
VÄXTOASEN FUNBO PLANTSKOLA
Tid: Söndag 14 juni 2020 kl 10.00
Plats: Kvarnbackens keramikträdgård, Solvalla, Almunge samt därefter Funbo
plantskola, Framtidsvägen 1, Uppsala
Vi som vill träffas vid Kungsängens pendeltågsstation kl 8.45 och samåker i
egna bilar till Kvarnbackens keramikträdgård, där vi beräknas ankomma ca 10.
Vi får en rundvandring i den 10 000 kvm stora trädgården, som består av en ordnad del, som övergår i en vild naturtomt. Här och var syns keramikföremål och
annan trädgårdskonst. Vi besöker även keramikverkstaden
med butik. Fika medtager vi själva och intager i trädgården.
Från Keramikträdgården kör vi väg 282 mot Uppsala och
Funbo plantskola.
Intresseanmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller Margareta Arvidsson 076 583 03 33. Ange om du vill samåka.
Vägbeskrivning: E18 söderut därefter Rotebroleden till E4,
därefter norrut via Arlanda och väg 273.

BESÖK I EN ODLARTRÄDGÅRD
Tid: måndag 17 augusti 2020 kl 18.30
Plats: Stigstorpsvägen 6 i Kungsängen.
Vi besöker Susanne och Urban som är helt självförsörjande
på grönsaker. De har även höns och bin. De odlar ca 300
olika sorters grönsaker, dessa skall sedan tas hand om för
att kunna ätas året runt.
Fika kommer att finnas till självkostnadspris.
Föranmälan senast 12/8: kungsangsliljantrg@gmail.com eller
ring Lotta Jansson 0709-272053. Ange om du önskar samåka.

