
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 070-544 40 63  

och medlemsansvarig 
Roberth Wickström-  kassör.   tfn 073-638 31 46 
Marianne Hedberg  -  sekr.   tfn 072-225 76 86 

Ledamöter 
Margareta Arvidsson, Margareta Hjortzberg Nordlund och 
Ingrid Roos 

Suppleanter 
Erik-Jan Rood och Susanne Hultström 
 

Hemsida: www.trgkungsangsliljan.se 
E-post: kungsangsliljantrg@gmail.com 

Trädgårdssällskapet 
Kungsängsliljan 

Järfälla - Upplands Bro 

 

Program 
Hösten 2021 

 

Medlem av 
 



HÖSTENS AKTIVITETER 

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

LAGA, LAGRA OCH FÖRVARA 

Tid: Måndag 4 oktober 2021, kl 18.30 

Plats: Stora salen, Järfälla kyrkas församlingshem, 
Kyrkvägen 8, Barkarby 
 

Susanne Hultström i Kungsängen, som vi besökte i 
augusti 2020, berättar hur de tar tillvara alla grönsaker 
de odlar för användning året runt.  
 

 Fika till självkostnadspris.  

 Föranmälan senast 27/9: 
 kungsangsliljantrg@gmail.com eller 
 telefon 070-5444063 till Lotta Jansson. 

BUBBLANDE AFTERNOON TEA 

Tid:  Söndag 12 september 2021 kl 14.00 

Plats: Scoutlokalen Vårdkasen, Brasvägen 3 (Skälby) 
Vi gör ett nytt försök att fira föreningens 20-
årsjubileum med ett bubblande Afternoon Tea. Ni 
bjuds på bubbel, i önskad styrka, med någon liten 
kanapé som tilltugg. Sedan blir det kakbuffé dit den 
som gillar att baka gärna får lämna ett bidrag. Ju fler sorter desto bättre. Kaffe 
och te bjuds till. 

Föranmälan senast 3/9: till kungsangsliljantrg@gmail.com eller till Kristina 
Laghem 0737328727, gäller både till festen och bakningen. Medlem välkomnas 
med en gäst utan kostnad, för ytterligare sällskap kostar det 50 kr/person. 

Observera att alla programpunkter är preliminära och måste an-
passas efter det rådandet läget med Covid
alltid föranmäla dig så att vi kan meddela om vi tvingas ställa in 
ett arrangemang. 
Med hopp om fortsatt förståelse önskar styrelsen alla medlem-
mar en fin fortsättning på 2021! 

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

 
 
DEN LILLA TRÄDGÅRDEN 
Tid: Januari 2022, kl 18.30  

Plats: Meddelas i vårens programutskick 
 
I slutet på januari kommer vår medlem Cajsa Lundin, 
som driver företaget Form och funktion tillsammans med 
sin man Per, att hålla föredrag om hur man ska tänka vid 
planering av den lilla trädgården 

 

FÅGLAR I TRÄDGÅRDEN 
Tid: Torsdag 18 november 2021, kl 18.30 
Plats: Järfälla kyrkas församlingshem, Kyrkvägen 8, Barkarby 
Gigi Sahlstrand berättar inspirerande om vilka fåglar vi har i våra trädgårdar, hur 
man känner igen dem, hur de låter och hur man kan anpassa sin trädgård för att 
locka dit fler. 
Fika serveras till självkostnadspris. 

Föranmälan senast 14/11: till kungsangsliljantrg@gmail.com 

    eller Margareta Arvidsson telefon 076-5830333 

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 

Med hopp om fortsatt förståelse önskar styrelsen alla medlem-
mar en fin fortsättning på 2021! 
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