
I Trädgårdssällskapet 
Kungsängsliljan ska vi under trivsamma 

former verka för att öka vårt trädgårdskunnande. 
Föreningen bildades i maj 2000 och har nu ca 260 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 
Våren 2022 

 

Medlem av 
 



VÅRENS AKTIVITETER 

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

SÅ TAR DU EGNA FRÖER 

Tid: Onsdag 23 februari 2022 kl 18.30 

Plats: Folkets Hus Kallhäll, Bengt Dahlström-lokalen. 
Det finns många fördelar med att lära sig att ta egna fröer 
och spara eget utsäde till både grönsaker och blommor. 
Du bevarar favoritsorter som fungerar i din trädgård, du 
spar pengar, ökar självförsörjningen samtidigt som du kan 
bidra till att bevara mångfalden av sorter.  
Susanne Hultström berättar om hur du samlar egna fröer och tar vara på den 

skattkista du har i din trädgård. 
Fika till självkostnadspris. Vi hoppas också kunna ordna 
fröbyten under fikat. 

Föranmälan senast 16 februari: 
kungsangsliljantrg@gmail.com eller 
ring Kristina Laghem 073-732 87 27 

ÅRSMÖTE MED FÖREDRAG—ODLA BÄR 
Tid: Måndag 7 mars 2022 kl 18.30  

Plats: Järfälla Kyrka, Församlingshemmet—Kyrkvägen 8, Barkarby 

Årsmötet inleder och därefter berättar trädgårdsrådgivare 
Lise-Lotte Björkman från Riksförbundet Svensk Trädgård  om att: 

Odla bär – vanliga arter och bra sortval. 
Lär känna några av våra vanligaste bär, både nya, välkända och 
ovanliga finns med. Vi får höra om hur de ska odlas och vilka sorter 
som rekommenderas för nyplantering. 

Fika till självkostnadspris och lotteri. Tag gärna med vinster! 

Föranmälan senast 4 mars: kungsangsliljantrg@gmail.com eller 
sms till Margareta Arvidsson 076-583 03 33 

VAD GÖR EN KOMMUNEKOLOG? 
Tid: Tisdag 8 februari 2022 kl 18.30  

Plats: Hyllan Jakobsbergs Bibliotek 
En av Järfällas kommunekologer, Peder Curman, 
berättar om hur kommunen jobbar för den biologiska 
mångfalden. 
Vi får också höra vad vi kan göra i våra egna trädgårdar. 

Föranmälan senast 4 februari: kungsangsliljantrg@gmail.com eller ring Lotta 
Jansson 070-544 40 63 

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

VÅR TRADITIONELLA VÄXTLOPPIS 
Preliminär tid: Söndag 22 maj 2022 

Information om plats och förutsättningar 

kommer att skickas ut i god tid. 

BETONGGJUTNING 
Tid: Lördag 27 augusti 2022 kl 10-14 
Plats: Kyrkvägen 6, Barkarby 

Vi gjuter dekorationer och kärl i betong.  

Mer information kommer i höstprogrammet. 

Föranmälan senast  22 augusti: kungsangsliljantrg@gmail.com eller 
ring Lotta Jansson 070-544 40 63 

Nordiska trädgårdar, Stockholmsmässan i Älvsjö - 31 mars-3 april 2022.  
https://www.nordiskatradgardar.se 

TRÄDGÅRDSRESA TILL DALARNA? 
Tid: Maj / juni 
Om  Covid19-läget tillåter och det finns tillräckligt 
intresse planeras en tvådagars (troligen) resa för 
att titta på vackra trädgårdar runt Siljan. 
Bekväm övernattning, god mat och mycket 
vackert att titta på är tanken men vi vill också hålla kostnaden rimlig så kom 
gärna med idéer! 

Intresseanmälan snarast: kungsangsliljantrg@gmail.com 
eller ring Lotta Jansson 070-544 40 63 

 Intresseanmälan är självklart inte bindande! 

BIODLING ETT MÅSTE FÖR VÅRA VÄXTER OCH OSS 
Tid: Torsdag 19 maj 2022 kl 18.30 
Plats: Intill Kyrkhamnsvägen 34, Hässelby 
Lotta Fabricius Kristiansen delar med sig av allt 
hon kan om biodling och vi får titta runt i hen-
nes bigård i Kyrkhamn. 

Låt dig inspireras och lär dig mer om biodling 

Föranmälan senast 13 maj: 

kungsangsliljantrg@gmail.com eller ring Kristina Laghem 073-732 87 27 
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