
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

22 februari
Årsmöte och föredrag om woodland
Efter årsmötet får vi lyssna till Eva Uppsäll, biolog och 
trädgårdsdesigner, som har en förkärlek för skuggiga 
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18 januari
Vårt gröna arv
Agneta Magnusson föreläser om det gröna kulturarvet. 
De allra äldsta bra och tåliga köksväxterna såsom grå
ärtor, rovor, kålrötter, åkerbönor och lök är på väg att 
försvinna. Hur får man tag i frö och hur används de i 
matlagning? (Zoomföreläsning, kl 18.30)

21 september
Njutbar höst i trädgården
Linda Schilén delar med sig av inspirerande och prak
tiska göromål som passar under hösten. Det blir tips 
på vackra höstperenner, buskar, träd och krukarrange
mang. (Zoomföreläsning, kl 18.30)

1 o 2 juli
Besök i Maleviks rosenträdgård 
Håkan Gidestrand tar emot en grupp på lördag och en 
på söndag. I priset 200: ingår kaffe, fralla, och rosor.

22 mars
Grundkurs i hållbar trädgårdsdesign
Pia Hedenblad driver det egna företaget Hedenblads 
Trädgård och Design, och i denna föreläsning går hon 
igenom vikten av att känna till trädgårdens förut sätt
ning  ar och hur man ska tänka för att skapa struktur, ba
lans och harmoni i sin trädgård. (Vasagatan 2B, kl 18.30)

18 mars
Ympkurs
Vi träffas, 8 personer åt gången, hemma hos Eva Ha
backe i Hyssna, där Eva tar emot en grupp kl 1012 och 
en kl 13.3015.30. I priset 550: ingår 2 grundstammar, 
2 ympris, krukor/jord, fika och kompendium.

4 april
Klarar trädgården extremväder?
Extrema skyfall och långvariga torrperioder är något 
som enligt prognoser kommer bli vanligt i framtiden. 
Många av våra trädgårdar och växter är inte rustade 
för den här framtidsutsikten. Hur ska vi klara att rusta 
våra trädgårdar för detta? I föreläsningen pekar Henrik 
Bodin på vad man kan göra i sin egen trädgård för att ta 
hand om skyfall och spara vattenmängderna till torrpe
rioderna. (Vasagatan 2B, kl 18.30)

23 maj
Linnés födelsedag
Vi samlas kl 18.30 innanför grindarna i Botaniska Träd
gården där vi får en guidad rundvandring. Som vanligt 
avslutar vi med en skål för Linné vid hans byst.

12-13 augusti
2-dagarsresa till Danmark
Detaljerat program kommer senare via mail och kom
mer även att kunna ses på vår hemsida. Bokning fr o m 
3 juli.

13 september
Lökar och knölar
För att förstå vilka lökväxter som är långlivade i svens
ka trädgårdar är kunskapen om hur de växer i naturen 
nödvändig. Gerben Tjerdsma visar bilder och förklarar 
hur man lyckas. Det blir lite botanik och fina bilder 
med mycket lök och knöl. (Vasagatan 2B, kl 18.30)
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lundmiljöer och hemliga trädgårdsrum. I uppväxta 
träds silande skugga är det fantastiskt att bygga upp en 
av trädgårdens vackraste miljöer – woodlandet eller 
trädgårdslunden. I föreläsningen går Eva igenom hur 
ett woodland kan byggas upp runt befintliga träd, men 
även hur ett litet woodland kan byggas upp från grun
den. (Zoomföreläsning, kl 18.30) 

Trädgårdsvänner – jubileumsdag den 17 juni  !!
Nu vilar våra trädgårdar, men styrelsen är har istället 
lagt in högsta växeln. Vårt 150 års-jubileum ska firas 
stort, och med pompa och ståt! 
 Det blir många aktiviteter under året, men allra mest 
satsar vi på en jubileumsdag den 17 juni i Trädgårds
föreningen i samverkan med Göteborgs Stad. Det blir 
minst ett tiotal olika föredrag, workshops och aktivi
te ter under en heldag. Allt under mottot ”Hållbart 
trädgårdsliv”. 
 Dagen avslutas sedan med en riktig festmiddag som 
startar i Palmhuset och avslutas i Lagerhuset. En fest 
som du inte bör missa! Antal platser på middagen är 
begränsat och de som anmält intresse i vår enkät har 
förtur. Vi återkommer senare till er alla med mer info 
om middagen och anmälningsrutinen för denna.
 Program för jubileumsdagen sänds ut i början av 
april tillsammans med vår jubileumsskrift. Även all
män heten kommer att bjudas in till programmet, men 
medlemmar kommer att ha viss förtur.
 Tills dess – välkommen på våra föredrag och aktivi
teter under vintern och våren!
Lasse J



Föreningens styrelse
Lasse Järvsén, ordförande
Anne Eriksson, vice ordförande
Annika Snedsböl, sekreterare
Marianne Yxell, kassör 
Karin Sima
Tarja Thorén
Sara Esbjörnsson
Catharina Kihlström Lexén, suppleant

Valberedning
Ingrid Johansson, j.ingrid@telia.com
Maud Hammarling, maud_hammarling@hotmail.com
Anne Wendel, anne.m.wendel@gmail.com

Epost: info@hortikulturen.org
Telefon (sms/röstmeddelanden): 0735808 522
Hemsida: www.hortikulturen.org
Adress: c/o M Yxell, Knivetorpsv 17, 433 31  Partille, 
tel 0762466 498
Bankgiro för föreningens möten och resor: 8063026

Föreningen är ansluten till
Riksförbundet Svensk Trädgård
svensktradgard.se
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De medlemmar som har en mailadress uppma-
nas skicka den till oss. Det ger oss möjlighet att 
snabbt kunna meddela eventuella förändringar i 
programmet eller delge annan viktig information. 

150 år

Medlemsavgiften för 2023 är 345: för enskild medlem. 
För familjemedlem tillkommer 45:. I medlems avgiften 
ingår ingår 6 nr/år av tidningen Hemträdgården.

Plusgiro för medlemsskap: 12153, Svensk Trädgård
Ange ”Sällskapet Hortikulturens Vänner” samt namn 
och adress. Glöm inte meddela ny adress vid flyttning!

Ni har väl inte missat RST:s nya hemsida med 
massor av tips, information och nyttiga länkar!
För inloggning se notis i Hemträdgården.


