
Vårprogram 2020
Nymedlemsträff
Särskild inbjudan sänds till de medlemmar som tillkommit fr.o.m. 2019 och som 
inte var med förra våren.
Tid: Tisdagen den 25 februari kl. 18.30
Plats: Nyköpings Biodlares föreningsgård, Lilla Kungsladugården, Nyköping

Nyköpings flora
Hans Rydberg har skrivit boken "Nyköpings flora" som beskriver en tätort ur ett 
botaniskt perspektiv. Hans kommer att tala om starka förändringar till följd av 
klimatpåverkan men också om trädgårdsväxter som sprider sig. 
Tid: Tisdagen den 10 mars kl. 18.30
Plats: Nyköpings Folkhögskola, Östra Trädgårdsgatan 3, Nyköping

Jan Röed, ekolog och expert på mikrobiell odlingsteknik, berättar om hur vi i 
vår trädgård kan odla klimatsmart med bokashi och flytande fermenterad 
växtnäring. Att samverka med ekosystemet i jorden ger inte bara klimatfördelar 
utan förstärker även växtens förmåga till eget försvar. Detta samtidigt som 
metoden ger bättre skörd i tomatväxthuset och grönsakslandet. Föredraget tar 
upp frågor som hur samverkan mellan mikrolivet och växten fungerar i rotzonen, 
hur kol och humus kan lagras in i odling och vilka enkla metoder du själv kan 
använda i din trädgård.
Entré 50 kr för medlemmar och 70 kr för övriga.
Tid: Onsdagen den 22 april kl. 18.30
Plats: Nyköpings Folkhögskola, Östra Trädgårdsgatan 3, Nyköping

Tips: Nordiska Trädgårdar 2020
Årets tema är: Blomstertid. Den kommer.
Tid: 26 - 29 mars
Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö
Mer information om mässan hittar du på www.nordiskatradgardar.se

Planteringsdags
Det är ju tradition att vi får tips och råd av Christer Strömberg om vad som är 
aktuellt i år. Naturligtvis behöver vi också jord, fler fröpåsar och vackra 
trädgårdsutsmyckningar. Och på allt får vi 20% rabatt!
Ingen anmälan men enbart för medlemmar. Glöm inte medlemskortet!
Tid: Tisdagen den 5 maj, kl. 18.15
Plats: Växt och Trädgård, Spelhagsvägen 4, Nyköping



Gustafslunds handelsträdgård i Eskilstuna
Ett av landets ledande producentföretag av lökblommor. De har specialiserat 
sig främst på tulpaner, hyacinter, amaryllis och påsklilja i kruka. Efter april är det 
blommande krukväxter tex julstjärnor, pelargoner och praktpetunia som står i 
växthuset. Det ska bli spännande att se allt detta och höra om historiken kring 
företaget då det funnits sedan 30-talet.
Det vore bra om vi kunde samåka till Eskilstuna, bra för miljön och trevligt att få 
sällskap. Hör av er till Ann-Cathrine om ni vill åka med eller kan ta någon i er bil.
Tid: Tisdagen den 12 maj kl. 18.00
Plats: Gustafslunds Handelsträdgård AB

Hällby Gustavslund, 632 39 Eskilstuna

Trädgårdsbesök hos Margaretha och Klas Roos
Deras japanska trädgård är unik i Sverige då de har alla de fyra klassiska 
japanska trädgårdstyperna. Där finns broar och vattenfall, teträdgård med ett 
autentiskt tehus samt flera grusträdgårdar, så kallade zenträdgårdar. Det 
kommer även att finnas plantor och betongarbeten till salu.
Tid: Onsdagen den 27 maj kl. 18.00
Plats: Narfves väg 9, Nyköping

Stugan vid vägen
Denna underbara stuga ligger vid gamla riksettan mellan Vagnhärad och 
Nyköping. Här säljer Jerry vintageprylar, småmöbler, återbruk, och bjuder på 
massor av inspiration. Den lilla trädgården är fylld med blommor och grönt. 
Jerry lämnar 10% på allt så glöm inte medlemskortet.
Tid: Torsdagen den 4 juni kl. 18.00
Plats: Sättersta Onsberga, Tystberga

Bussutflykt till Söderköping
Årets bussresa går till Söderköping dit vi är inbjudna av S:t Ragnhilds 
Trädgårdsförening. Vi vet inte något program då det är S:t Ragnhild som ordnar 
med detta, men det ska bli så roligt att besöka dem och det hoppas vi att ni alla 
också tycker. Resan blir som vanligt till självkostnadspris cirka 220 kr beroende 
på hur många vi blir.
Sista anmälningsdag är 29 maj. Anmälan görs till Ann-Cathrine via mail 
annsim@live.se eller tel. 070-6832042. Uppgifter om betalning blir när vi vet 
vad det kommer att kosta och kan då betalas till P.g. 16 70 81-9
Tid: Lördagen den 13 juni kl. 8.30
Plats: Teatergatan vid busstationen

Tips: Tusen trädgårdar
Öppen trädgårdsvisning i hela landet
Tid: Söndagen den 28 juni kl. 10.00 - 17.00
Plats: se www.tradgardsriket.se

Har du inte egen bil eller möjlighet att själv ordna skjuts för att kunna 
delta i någon programpunkt, så är du välkommen att kontakta någon i 
styrelsen.



Postadress: 
Nyköpings Trädgårdsförening
c/o Ann-Cathrine Simmingsköld
Ekbocksrundan 31
611 63 Nyköping

Hemsida: www.nykopingstradgardsforening.se

Medlemskap
Ett medlemskap i Nyköpings Trädgårdsförening innebär att Du får
*  träffa andra odlingsintresserade 
*  delta i våra aktiviteter
*  rabatter på trädgårdsväxter och snittblommor
*  tidningen Hemträdgården med 6 nr/år
*  gratis rådgivning av trädgårdskonsulent (se Hemträdgården

Medlemsavgift
Medlemsavgiften till Nyköpings Trädgårdsförening är 320:-/ år och familj, varav 250: - 
går till Riksförbundet Svensk Trädgård. 

Medlemsrabatter
Mot uppvisande av medlemskort erhåller medlemmar i Nyköpings Trädgårdsförening 
rabatt på ordinarie priser hos:
*  Gripsholmsparkens Blommor 10%
*  Grönborgs Handelsträdgård AB, Nya Kyrkogården 10%
*  Hjortensbergs Blomsterhandel, Brunnsgatan 25 10%
   Hälsoträdgården Lunden, Oxelösund 10%
*  Oscarsbergs Trädgård, Oscarsbergsvägen 4 10%
*  Västerljungs Blommor, Västerljung (ej jordprodukter) 10%
*  Växt och Trädgård, Spelhagsvägen 4 (10% på växter, 5% på övrigt)

Se fler rabatter på www.tradgard.org

Vi samarbetar med:
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