
Kära trädgårdsvänner!
Trädgårdsåret 2017 är till ända och för Hortikulturens 
Vänner var det ett lyckosamt år. Våra föreläsningar har 
varit välbesökta, 58 nya medlemmar har tillkommit och 
vi har fått en ny, fin hemsida. Titta gärna in på den då 
och då så att ni inte missar eventuellt nytillkomna pro-
grampunkter. Ni kan också hitta en ny flik, under vilken 
vi berättar lite mer om den Gustafssonska fonden som 
föreningen förvaltar. 
 Vi vill också uppmärksamma er på att Tusen trädgår-
dar äger rum söndagen den 1 juli i år. Ni som vill visa 
upp er trädgård – tveka inte utan anmäl er!

Välkomna till trädgårdsåret 2018!
Marianne Yxell
Ordförande

Alla föreläsningar äger rum i St Jakobs 
Församlingshem vid Heden, kl 18.30.

Kaffe och bulle serveras vid alla föreläsningar.

Föreläsningarna är gratis för medlemmar.

Anmälan till alla aktiviteter sker helst via mail till 
info@hortikulturen.org eller via sms till 
föreningens telefon 0735-808 522

Andra trädgårdshändelser
• 26 mars-8 april, Vårutställning i Palmhuset som
 kommer att kallas ”Tusen och en natt”.
• 6 maj, Trädgårdsdag på Råda säteri.
• 17-20 maj, Lisebergs trädgårdsdagar.
• 10 juni, Invigning av årets trädgårdsutställning på 

Jonsereds trädgårdar med Thomas von Brömssen
 som gästutställare.
• 1 juli, Tusen trädgårdar, www.tradgardsriket.se         

18 april
Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Gbg:s 
botaniska trädgård, kommer att berätta om spännande 
och odlingsvärda träd och buskar för våra trädgårdar. Vi 
använder idag en begränsad del av den mångfald som 
finns, trots att vi i vårt klimat kan odla enormt många 
fler arter. Henrik kommer att presentera en del av dessa 
med beskrivningar om hur de ska odlas och var i träd-
gården de har sin främsta användningspotential.

14 mars
Årsmöte
Potatis – vår passion. Efter årsmötesförhandlingarna 
kommer Bitte Persson från Larsviken och föreläser om 
potatis. Årets nyheter varvas med välkända klassiker. 
Odlingstips och lite kort om hur potatisen hittade sin 
väg till Sverige. Föreläsningen avslutas med en fråge-
stund och försäljning av sättpotatis.

23 maj
Vi firar som vanligt Linnés födelsedag i Botaniska 
Trädgården. I år får vi en rundvandring med intendent 
Henrik Zetterlund i Klippträdgården. Traditionellt av-
slutar vi med lite bubbel och tilltugg vid Linnéstatyn.

16 maj
Passa på och lär dig mer om sommarblommor, dessa 
hopp ingivande blommor som ger dig en ny chans varje år.
 Trädgårdsskribent Lena Sofia Andersson visar bilder 
från sin och Eva S Anderssons bok ”Sommarblommor 
hela säsongen” och inspirerar till nya stordåd i krukor, 
balkonglådor och rabatter. 

2 juni
Vi reser till Gunillaberg, där vi upplever en värld 
skapad av den internationellt berömde konstnären Tage 
Andersen, som där utvecklat ett kulturcentrum med 
konstutställningar, konserter, trädgårdsinstallationer, 
djurhagar och ett fantastiskt orangeri. På vägen besöker 
vi en eller två privata trädgårdar. Pris: 400:- för med-
lemmar. Priset inkluderar bussresa, inträde, ev guidning 
och lunch.

24 oktober
Elisabeth Svalin Gunnarsson är författare, fotograf och 
kulturvetare med särskilt intresse för trädgård och arki-
tektur. I sin senaste bok berättar hon om Karin Larssons 
trädgård i Sundborn.
 I föredraget går vi på upptäcktsfärd i trädgården på 
Lilla Hyttnäs och visar hur man kan hämta inspiration 
från den. Men vi möter också de idéströmningar och 
erfarenheter som formade Karin Larssons gröna värld. 
Och en hel del av de växter – grönsaker och blommor – 
som Karin odlade och som man kan finna än idag. 

19 september
Mona Holmberg har en lång erfarenhet av såväl 
sommarblommor som perenner från åren på Botaniska 
trädgården.
 De senaste 18 åren har hon i egen firma, tillsammans 
med sin man Ulf Strindberg, skapat ett otal planteringar 
i bostadsmiljöer. Perenner är då självklara inslag för att 
få planteringarna vackra, funktionella och lättskötta.
Här delar hon med sig av sin erfarenheter, presenterar 
några av sina favoritperenner och ger tips på skötsel.



Föreningens styrelse

Marianne Yxell, ordförande
Leif Lindberg, v ordförande
Erik Söderlund, sekreterare
Anne Wendel, kassör 
Catharina Kihlström Lexén 
Anne Eriksson
Annika Snedsböl
Karin Sima, suppleant
Ylva Nilsdotter, suppleant

Valberedning
Lilian Zita, lilianzita.krakangen@gmail.com
Britt Edqvist, brittedqvist@hotmail.com
Elisabeth Dahlin, villadahlin@telia.com

E-post: info@hortikulturen.org
Telefon (sms/röstmeddelanden): 0735-808 522
Hemsida: www.hortikulturen.org
Adress: c/o M Yxell, Knivetorpsv 17, 433 31  Partille, 
tel 0762-466 498
Plusgiro för föreningens möten och resor: SHV 43778-0

Föreningen är ansluten till
Riksförbundet Svensk Trädgård
www.tradgard.org

Medlemsavgift 290:-/år för enskild medlem, 
315:-/år för familj. I medlemsavgiften ingår prenumera-
tion på tidningen Hemträdgården, 6 nr/år.

Plusgiro för medlemsskap: 1215-3, Svensk Trädgård
Ange ”Sällskapet Hortikulturens Vänner” samt namn 
och adress. Glöm inte meddela ny adress vid flyttning!
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