
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. 
Mer information finns på vår hemsida www.trgkungsangsliljan.se 

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 

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

Trädgårdssällskapet 
Kungsängsliljan 

Program 
Våren 2021 

 
Medlem av 

 

Järfälla - Upplands Bro 

 



VÅRENS AKTIVITETER 

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

Nordiska Trädgårdar 2021 - digitalt event tillsammans med FOR. 
Nästa fysiska mässa planeras 31 mars - 3 april 2022 
Följ informationen på nordiskatradgardar.se 

ÅRSMÖTE MED FÖREDRAG -  FÅGLAR I TRÄDGÅRDEN 

Tid: Torsdag 11 mars 2021 kl 18.30 

Plats: Järfälla kyrkas församlingshem, Kyrkvägen 8, Barkarby 
Årsmötet inleder och därefter berättar Gigi Sahlstrand inspirerande om vilka fåg-
lar vi har i våra trädgårdar, hur man känner igen dem, hur de låter, hur man an-
passar sin trädgård för att locka dit dem m m. 

Coronasäkrad fika till självkostnadspris. 

INGET LOTTERI I ÅR! 

Föranmälan senast 7/3:  

till kungsangsliljantrg@gmail.com 

LAGA, LAGRA OCH FÖRVARA 

Tid: Måndag 3 maj 2021, kl 18.30 

Plats: Stora salen, Järfälla kyrkas församlingshem, 

Kyrkvägen 8, Barkarby 

Alternativt utomhus hos Susanne och Urban. Besked vid 
anmälan. 
Susanne och Urban i Kungsängen, som vi besökte i augusti, berättar hur de tar 
tillvara alla grönsaker de odlar för användning året runt. 
Föranmälan senast 28/4: till kungsangsliljantrg@gmail.com  

UTFLYKT TILL PARNASSEN VID EKOLSUND 
Tid: Söndagen 18 april 2021 kl 12-14 
Plats: Parnassen, Ekolsund  
Vi träffas vid parkeringsplatsen intill Parnassen och vandrar runt och njuter 
medan vi bestämmer alla underbara vårblommor. Därefter kan vi fortsätta ut på 

spängerna och skåda fåglar i och runt  Hjälstaviken samt 
testa våra fågelkunskaper med ett fågelbingo. 

Föranmälan senast 14/4: till 
kungsangsliljantrg@gmail.com  

Medtag egen fika. 

SÖNDAGSCAFÉ MED TRÄDGÅRDSLOPPIS VID SKÄLBY GÅRD 

Tid: Datum meddelas via mailutskick och hemsidan om arrangemanget 
genomförs 

Vi träffas om möjligt 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. 

VI FIRAR WORLD BEE DAY I KYRKHAMN 

Tid: Torsdag 20 maj 2021 kl 18.30 

Plats: Kyrkhamn, Kyrkhamnsvägen 31, Hässelby 
Nu gör vi ett nytt försök att lära oss mer om bin och 
biodling. Vi besöker Lotta Fabricius’ bigård  som ligger i 
Kyrkhamn. Där vi får se hennes bisamhällen och höra 
hur de fungerar. 
Föranmälan senast 17/5: till  
kungsangsliljantrg@gmail.com eller 
till Kristina Laghem 0737328727. 

BESÖK I EN LINODLING 
Tid: tidig höst 

Plats: meddelas i höstprogrammet 
Vi besöker en linodling för att lära oss mer om odling och 
beredning. 
Mer information kommer i höstprogrammet. 

20-ÅRSJUBILEUM BUBBLANDE AFTERNOON TEA 

Tid:  Söndag 13 juni 2021 kl 14.00 

Plats: Scoutlokalen Vårdkasen, Brasvägen 3 (Skälby) 
Vi gör ett nytt försök att fira föreningens 20-årsjubileum. Afternoon Tea med 
bubbel i önskad styrka serveras i scoutlokalen. The och kaffe och tilltugg. 
Vi håller avstånd, gott om utrymme mellan borden och allt serveras på bordet. 

Vill du bidra med något bakat så är det välkommet. 

Föranmälan senast 8/6: kungsangsliljantrg@gmail.com 
eller till Kristina Laghem 0737328727. både till festen och 
om du vill baka. Medlem välkomnas med en gäst utan kost-
nad, för fler gäster 50 kr/person. 

Observera att alla programpunkter är preliminära och måste an-
passas efter det rådandet läget med Covid-19. Kom ihåg att 
alltid föranmäla dig så att vi kan meddela om vi tvingas ställa in 
ett arrangemang. 
Med hopp om förståelse önskar styrelsen alla medlemmar ett 
fint odlarår 2021! 
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