
Jord och näring – torsdag den 16 oktober kl. 18.00 

Lektor Tom Ericsson, växtfysiolog, verksam vid SLU Ultuna föreläser om 

växters näringsupptag och ifrågasätter behovet av specialjordar och 

specialgödselmedel.  

Plats: Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12. 

Ingen avgift, ingen föranmälan  

I samarbete med Sällskapet Trädgårdsamatörerna Upplandskretsen. 

 

Färg och form i dina rabatter – höstmöte  

söndag den 16 november kl. 14.00 

Trädgårdsmästare Cecilia Pilbäck föreläser om hur hon skapar nya 

rabatter. Här får du lära dig att ta hänsyn till färgkomposition vid 

planeringen för att skapa stämningsfulla rabatter.  

Traditionella höstmötesförhandlingar, kaffe med dopp och lotteri. 

Plats: Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 

 

Gör din egen julgrupp – torsdag den 4 december kl. 18.00–20.00 

När julen står för dörren kan det vara mysigt att tillverka sin egen 

julgrupp. Trädgårdsmästare Tomas Landqvist med personal tipsar om 

lämpliga växter och utsmyckning.  

Kostnad: växter och övrigt material som du använder. 

Anmälan till Åsa Wennström, tel. 070-230 98 22 senast den 25 november 

(samåkning vid behov). 

Plats: Landqvist Handelsträdgård, väg 282, sväng vänster efter Wictoria, 

UL buss nr 809 mot Knutby. 

 



 

Uppsala TrädgårdsSällskap bildades 1862 på initiativ av direktören vid 

Botaniska trädgården Fredrik Pettersson och trädgårdsdirektör C J Wallin 

vid Trädskolan. Då liksom nu strävar vi efter erfarenhetsutbyte mellan 

fritidsodlare och trädgårdsmästare i Uppsala med omnejd.  

 

Bli medlem 

genom att betala in 290 kr (+30 kr för familjemedlem) till pg 1215-3, 

betalningsmottagare Riksförbundet Svensk Trädgård. Ange Uppsala 

TrädgårdsSällskap samt namn och adress. Alla medlemmar får dessutom  

6 nummer av tidningen Hemträdgården per år.  

 

Påminnelse om aktiviteterna under året  

Vill du få påminnelse om våra aktiviteter skicka din mailadress till 

eauts@bredband.net  

 

Frågor eller förslag 

Har du frågor eller förslag på aktiviteter kontakta Åsa Wennström tel. 

070-230 98 22 eller Paula Bladh tel. 070-686 21 35 

 

Uppsala TrädgårdsSällskap samarbetar med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 

Stadsträdgården jubilerar – lördag den 23 augusti  

Stadsträdgården firar 150 år under 2014. Program under hela dagen med 

guidade vandringar, föredrag, utställningar med mera. Detaljerat program 

kommer senare. 

 

Odlartävlingen och Botans dag – lördag den 30 augusti kl. 11.00–15.00 

Vårt årliga arrangemang i samarbete med Uppsala Linnéanska Trädgårdar. 

Tävla med din finaste sommarbukett, traditionella eller nya grönsaker och 

rotfrukter med mera. Det finns klasser för alla, se www.tradgard.org 

Hålltider: kl. 11.00–13.00 inlämning av bidragen, kl. 13.00–14.00 

jurybedömning och kl. 15.00 prisutdelning. Odla med omsorg fältet du 

fått och vinn fina priser! 

 

Vårblommande höstlök – onsdag den 10 september kl. 18.30–20.00 

Kom och låt dig inspireras av nya löksorter och gamla favoriter. Du får 

även tips om hur lökarna ska sättas och skötas om för att få bästa resultat. 

Plats: Blomsterlandet, Alvar Gullstrands gata 10 (vid Vårdsätravägen) 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 

 

Vandring i Kunskapsparken – lördag den 20 september kl. 14.00 

Ultuna kunskapspark har mycket att erbjuda för den trädgårds-

intresserade. Vandra och möt växtlighet och strukturer från staden, 

trädgården och odlingen. Ta med egen fikakorg! 

Plats: samling vid busshållplatsen Ultuna Campus, Buss nr 20 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 

 

 

 

 



Härligt vajande gräs – tisdag den 11 februari kl. 18.00 

Ingen trädgård är komplett utan prydnadsgräs, enligt trädgårdsmästare 

Linda Schilén. Hon ger förslag på gräsens många olika användnings-

områden samt konkreta tips om skötsel, odlingsvärda arter/sorter och 

samplanteringsförslag. 

Plats: Blomsterlandet, Alvar Gullstrands gata 10 (vid Vårdsätravägen) 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 

 

Giftmord fascinerar många – onsdag den 5 mars kl. 18.30 

Kemisten Olle Matsson föreläser om spännande mord i litteraturens värld 

där bland annat växtgifter har spelat en viktig roll. 

Plats: Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 

 

Maj-Lis favoritväxter i trädgården – årsmöte  

söndag den 16 mars kl. 14.00 

Hortonom Maj-Lis Pettersson berättar denna gång om några av sina 

absoluta favoriter bland trädgårdens växter. Sedvanliga 

årsmötesförhandlingar, kaffe med dopp och lotteri. 

Plats: Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 

 

Nordiska trädgårdar – söndag den 23 mars kl. 10.00–18.00 

Vår traditionella resa till Sveriges största trädgårdsmässa. Bussen avgår 

från Storgatan vid Musikens Hus kl. 10.00. Entré till mässan ingår inte i 

priset. Rabattkupong på entrépriset hittar du i Hemträdgården. Hemfärd 

kl. 17.00 från mässhallarna, åter i Uppsala ca 18.00. Kostnad 200 kr  

Anmälan till Laila Falkenby tel. 018-42 54 33 eller laila.falkenby@telia.com 

senast 10 mars. 

Beskärning av buskar – lördag den 5 april kl. 10.00–14.00 

Vill du veta mer om beskärning av prydnads- och bärbuskar. Vilken tid på 

året är bäst? Vad är skillnaden på föryngrings- och underhållsbeskärning? 

Trädgårdsmästare Bengt Pettersson delar med sig av sina erfarenheter 

och svara på dina frågor om beskärning. 

Plats: Samariterhemmet, Samaritergränd 2 

Anmälan till viviann.blomgren@swipnet.se senast den 25 mars. 

Ingen avgift. 

 

Trädgårdsnatt med Linné – lördag den 17 maj kl. 16.00–20.00 

För tredje året i rad deltar vi i trädgårdsnatt till Blomsterkungens ära. Kom 

och var med på aktiviteter för både stora och små, t ex plantering och 

växtloppis, guidningar, musik, dans och föreläsningar. Det finns möjlighet 

att sälja egna växter vid Sällskapets bord för den som bokar plats. 

Plats: Stadsträdgården. 

Anmäl dig till Elisabeth Arwidsson eauts@bredband.net om du vill hjälpa 

till eller sälja egna växter. 

 

Besök i bigården – söndag den 18 maj kl. 10.00 

Här får vi se hur ett bisamhälle ser ut inuti. Titta närmare på utrustning 

och biprodukter. Skyddsutrustning finns att låna. Glöm inte att ta med 

stövlar! 

Plats: Uppsala Biodlareförenings bigård, väg 288, sväng vänster vid Jälla 

Naturbruksgymnasium, följ vägen och bigården ligger på vänster sida. UL 

buss nr 886 mot Alunda. 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 

 

 

 



Vårvandring i koloniområde – lördag den 24 maj kl. 14.00 

Kom och möt våren när äppelträden står i blom och lökväxterna tittar 

upp! En trädgårdsvandring genom det gamla koloniområdet i Tuna 

backar. Ta med egen fikakorg! 

Plats: Tunakolonin. Samling vid grind 2 på Tunabergsgatan (mitt emot 

Tunabergsskolan). 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 

 

Julita gård och Löta Handelsträdgård – tisdag den 17 juni kl. 08.00-19.30 

Bussresa till Julita gård och utställningen om en trädgård som varit till 

nytta, nöje och prydnad under 500 år. Vi får en guidad tur av stora huset 

och har sedan möjlighet att se trädgårdsutställningen med mera. Ta med 

matsäck och ät i den vackra trädgården eller köp fika/mat på Julitas 

café/restaurang.  På hemvägen stannar bussen i Löta för inköp av växter, 

speciellt rosor från deras egen odling.  

Bussen avgår från Storgatan vid Musikens Hus kl. 08.00. Hemfärd från 

Löta kl. 17.00, åter i Uppsala kl. 19.30.  

Kostnad: 500 kr (resa, inträde och guidad tur) inbetalas senast den 1 juni 

på UTS plusgiro 416 345-7, märk med namn. 

Anmälan till Laila Falkenby tel. 018-42 54 33 eller laila.falkenby@telia.com 

senast 1 juni. 

 

Ekologiska grönsaker – onsdag den 20 augusti kl. 18.00 

Ulva park odlar ekologiska grödor med inriktning på bland annat bönor 

och kål. Trädgårdsmästare Maria Hedman visar oss runt i odlingen på 

friland samt i växthus. 

Plats: Ulva park (före detta Ulva Trädgård), väg 600, sväng vänster mot 

Ulva kvarn, UL Buss nr 104 mot Brunnby 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 

Nyhet! Växtcafé 

Vi träffas onsdagar, jämna veckor, i Studieförbundets Vuxenskolans foajé 

mellan kl. 18.00–19.30, vecka 4-20. Samtalsämnet blir naturligtvis växter 

och odling – krukväxter, växter på balkong eller i din trädgård. 

Välkommen att dela med dig av framgångar och glädjeämnen och 

diskutera problem med likasinnade. Vid varje träff deltar någon från 

Uppsala TrädgårdsSällskap.  

Plats: Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 

 

Studiecirkel våren 2014 

Vi träffas en gång i månaden för att planera förnyelsen av 

Samariterhemmets muromgärdade trädgård med klockstapel. Var med 

och skapa nya rabatter för annueller och perenner samt planera för nya 

träd och buskar. Vårt gemensamma arbete utmynnar i en planskiss och 

skötselplan. 

Plats: Samariterhemmet, Samaritergränd 2 

Anmälan till Paula Bladh tel. 070-686 21 35 senast den 15 januari. 

 

Bin i din trädgård – måndag den 27 januari kl. 18.30 

Ordförande i Uppsala Biodlareförening Jan Rosenfeld berättar om bin och 

biodling ur trädgårdsodlarens perspektiv. Vi får följa året runt i bikupan, 

träffa invånarna, lära oss om pollinering, binas produkter och hot mot 

biodling. Föreläsningen följs upp med ett studiebesök vid Jälla bigård i 

maj.  

Plats: Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 

Ingen avgift, ingen föranmälan. 


