
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 personuppgifter 
Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan 802452-7353 och Riksförbundet Svensk 
Trädgård 80 2002-6806 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av person-
uppgifter 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 

Trädgårdssällskapet 
Kungsängsliljan 

Järfälla - Upplands Bro 

 

Program 
Hösten 2020 

 

Medlem av 
 



HÖSTENS AKTIVITETER 

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

HÖSTMARKNAD VID SKÄLBY GÅRD 

Tid: Söndag 6 september 2020, kl 10-16 
Kom och hjälp till under dagen! Föreningen kommer att informera och sälja plan-
tor som medlemmarna bidrar med. Intäkterna går till kommande arrangemang. 

Föranmälan senast 27/8: kungsangsliljantrg@gmail.com eller till 
Kristina Laghem 073 7328727. Ange om du bidrar med plantor och/eller deltar 
der marknadsdagen. 

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. Samåkning om OK, ange behov vid anmälan. 

KVARNBACKENS KERAMIKTRÄDGÅRD I 
ALMUNGE SAMT VÄXTOASEN FUNBO PLANTS-
KOLA 

Tid: söndag 14 juni 2020 kl 10.00 

Plats: Kvarnbackens keramikträdgård, Solvalla, Almunge  
och därefter Funbo plantskola, Framtidsvägen 1, Uppsala 
Vi åker i egna bilar till Kvarnbackens keramikträdgård, sam-
ling där kl 10. Rundvandring i den 10 000 kvm stora trädgår-
den, med en ordnad del och en vild naturtomt, båda med keramikföremål och 
annan trädgårdskonst. Vi besöker även keramikverkstaden med butik. 
Tag med eget fika! 
Från Keramikträdgården kör vi väg 282 mot Uppsala och Funbo plantskola. 

Föranmälan senast 10/6: kungsangsliljantrg@gmail.com eller Margareta 
Arvidsson 076 583 03 33. Samåkning om OK, ange behov vid anmälan.  

Vägbeskrivning: E18 till Rotebroleden mot E4, därefter norrut via Arlanda och 
väg  273. 

TUSEN TRÄDGÅRDAR 2020 

Tid: Söndag 28 juni 2020 
Information: www.tradgardssverige.org  
Arrangemanget ställer inte in utan ställer om! 

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

LAGA, LAGRA OCH FÖRVARA 

Tid: tisdag 19 januari 2021, kl 18.30 

Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora salen 
Susanne och Urban i Kungsängen, som vi besökte i augusti, berättar 
hur de tar tillvara alla grönsaker de odlar för användning året runt. 
  Mer information i vårprogrammet. 

BIODLING, ETT MÅSTE FÖR VÅRA VÄXTER 
OCH OSS 
Tid: måndag 2 november 2020, 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 Apinor-
dica tillsammans med Preben och har i många år lett kursverksamhet för biod-
lare, 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. 

Föranmälan senast 27/10: kungsangsliljantrg@gmail.com eller till 

Kristina Laghem  0737328727 

BUBBLANDE AFTERNOON TEA 

Tid:  söndag 18 oktober 2020 kl 14.00 

Plats: Scoutlokalen Vårdkasen, Brasvägen 3 (Skälby) 
Vi firar vår förenings 20-årsjubileum med ett bubblande 
Afternoon Tea. Ni bjuds på bubbel, i önskad styrka, med någon liten 
kanapé som tilltugg. Sen blir det kafebuffé dit den som gillar att baka gärna får 
lämna ett bidrag. Ju mer sorter desto bättre. Kaffe och te bjuds till. 

Föranmälan senast 4/10: till kungsangsliljantrg@gmail.com eller till Kristina 
Laghem 0737328727. både till festen och om du vill baka. Medlem välkomnas 
med en gäst utan kostnad, för fler gäster 50 kr/person. 

BESÖK HOS GUSTAVSHILLS HANDELSTRÄDGÅRD OCH 
PLANTSKOLA 
Dag: Lördag 19 september 2020, kl 10.00, samling på plats 
Plats: Björkviksvägen 1, Färentuna 
Gustavshill har drygt 12000m² växthus där de odlar blommande krukväxter, de 
har också byggt en trädgårdsbutik i anslutning till växthusen  Vi möts upp av 
Irene som berättar om odlingen och trädgården och sedan är det fritt fram att 
handla. Det finns även fika till försäljning, både sötebröd och smörgås. 
Max 30 personer , ingen kostnad. 

Föranmälan senast 9/9: kungsangsliljantrg@gmail.com eller till Kristina 
Laghem 0737328727. Samåkning om OK, ange behov vid anmälan. 
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