
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 
Margareta Hjortzberg Nordlund   tfn 070-5551215 
  - kassör.       
Marianne Hedberg  -  sekr.   tfn 072-225 76 86 

Ledamöter 
Margareta Arvidsson, Ingrid Roos och Susanne Hultström 

Suppleanter 
Erik-Jan Rood och vakant 
 

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

Trädgårdssällskapet 
Kungsängsliljan 

Järfälla - Upplands Bro 

 

Program 
Hösten 2022 

 

Medlem av 
 



HÖSTENS AKTIVITETER 

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

BETONGGJUTNING HOS LOTTA 

Tid: Lördag 27 augusti 2022, kl 10-14 

Plats: Kyrkvägen 6, Barkarby 

Avgift: 100 kr för betong och fika 
 

Vi gjuter dekorationer och kärl i betong. Ta med egna 
formar och låt idéerna flöda.  
Tag med egen lunch.  

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

VI BESÖKER LENAS PARADIS I VÄSTRA JAKOBSBERG 

Tid:  Söndag 14 augusti 2022 kl 15.00 

Plats: Släntvägen 10, Jakobsberg 

En villaträdgård med stor höjdskillnad. Här finns köksträdgård, 
liten örtagård, några små växthus, bärbuskar och 
blomsterrabatter. En blandning av odlat, förvildat och 
vilt. Tid och ork tryter ibland, även om ambitionen är 
hög och idéerna många. 

Ingen föranmälan. 

INSPIRERAS AV VASAMUSEETS 1600-TALSTRÄDGÅRD 
Tid: Lördag 3 september 2022, kl 10-11 
Plats: Galärvarvsvägen 14, Djurgården 
 

Vi besöker Vasamuseets öppna trädgård som 
inspirerats av föremål som hittats på skeppet. 
Här finns köksväxter, läkeörter och blomster 
och vår guide Karin Schaefer berättar om vad 
bönder, stadsbor och herrgårdsfolk odlade i 
sina trädgårdar på 1600-talet. 

Föranmälan senast 1 september: 

kungsangsliljantrg@gmail.com eller ring 

 Susanne Hultström 070-374 04 47 

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

VATTEN I TRÄDGÅRDEN 
Tid: Tisdag 8 november 2022, kl 18.30-21.00 

Plats: Lars Gustafsson jr-rummet, Kallhälls Folkets Hus 

Vatten i trädgården är inte längre en självklarhet.  

Vi tipsar om hur du kan skörda, spara och tänka om vatten i 
trädgården. Vi i styrelsen kommer att tipsa om goda exem-
pel och vi diskuterar praktiska lösningar. 

Du får gärna vara med och berätta om ditt bästa vattentips. 

Ingen föranmälan. 
 

Fika serveras till självkostnadspris. 

GRUNDEN TILL ATT SKAPA EN KLIMATSMART TRÄDGÅRD 
Tid: Onsdag 12 oktober 2022, kl 18.30 
Plats: Järfälla kyrkas församlingshem, Kyrkvägen 8, Barkarby 
 

Nina Thelberg Eklund, trädgårdsarkitekt med egna företaget Älska Trädgård 
Med framtidens klimatförändringar kommer vi med stor sannolikhet att kunna 
räkna med ett allt extremare klimat, 
med snabba kast mellan hetta, torka 
och kraftiga skyfall. 
Det kommer att ställa allt högre krav på 
hur vi bygger upp våra hus och desig-
nar trädgårdar. Vi människor påverkar 
jorden med vårt sätt att leva och allas 
trädgårdar ÄR viktiga resurser för att 
hantera klimatförändringarna framöver. 
 

Ingen föranmälan. 
 

Fika serveras till självkostnadspris. 

GRÖNSKA I STADSPLANERINGEN 
Tid: januari 2023, 

Hur tänker stadsplanerarna och vilka samhällskrav 
finns för framtida bebyggelse?  

Mer information kommer i vårprogrammet. 
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