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Bästa Gartnermedlemmar! 
Nu är det återigen dags att plocka fram kalendern för att markera några viktiga datum. Vi hoppas att ni 
finner de förestående programpunkterna lockande och har möjlighet att deltaga. Glöm inte att det går 
bra att ta med en gäst, och har ni egna förslag på framtida besöksmål är ni välkomna att meddela oss i 
styrelsen så kanske vi kan få med det kommande år.  
 
Till en del av er har vi felaktig e-postadress i matrikeln, så jag får be er kolla i den och meddela oss alla 
ändringar. Jag måste i all vänlighet även påminna er att kontrollera om ni har betalat medlemsavgiften 
och önska er alla en riktigt härlig sommar!  
 
Henrik Niklasson, Ordförande  
 
 

Besök Perennparken i Skärholmen med Stefan Mattson som guide! 
Välkommen till medlemsmöte torsdag den 16 augusti  kl 18.00! 
Trädgårdsdesignern Piet Oudolf har gestaltat parken i Skärholmen, tillsammans med trädgårds-
mästare Stefan Mattson, som då var verksam vid Svenska Bostäder. Kom och hör Stefan Mattson 
berätta om hur projektet kom till och hur de valde att arbeta med platsen. Parken har karaktären av en 
blommande stiliserad äng med 65 olika sorters perenner och tre nya trädarter, korkträd, magnolia och 
bergskörsbär. Perennparken erbjuder en åretruntupplevelse och utgör en komposition av utstrålande 
zoner där varje zon är en har en identitet. I kompositionerna används många olika gräs i kombination 
med perenner.  
 

Hittarätt: Perennparken ligger cirka 3-5 minuters promenad från Skärholmens centrum och T-banan. 
Från T-baneuppgången vid Skärholmstorget, gå till höger till fram till Ekholmvägen. Framme vid 
Ekholmvägen: ta till vänster och fortsätt fram. Vid gångtunnel nr två: korsa gatan och ta gångvägen  
’Portholmsgången’. Fortsätt nu gångvägen fram och efter tre bostadshus på vardera sidan ser ni 
Perennparken. Vårbergsvägen utgör parkens gräns i söder. 

  
 

 

Kostnad: fritt för Gartnermedlemmar – gäster betalar 50 kronor. Anmälan senast tisdag den 14 augusti 
till klubbmästare Gun Edin via mail till gun.edin@ggmassor.se eller tel 070 771 27 70. 
 
   

  

 

Skärholmens Perennpark 
Foto: Hasse Wester 
 
 
 

 
 
 
 
 
Notera också besöket hos 
Näsuddens handelsträdgård  
lördag den 8 september! 
Vänd och läs mer om det! 

mailto:gun.edin@ggmassor.se
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Välkommen till medlemsmöte och studiebesök  

på Näsuddens handelsträdgård  på Smådalarö 

lördag den 8 september kl. 10.00!  
 

 

Näsuddens Handelsträdgård är belägen vid havet på Smådalarö. Så här presenterar den sig: 
 
”Charlotte Bonnier som driver företaget har en ambition att sköta och bevara trädgården på ett  
Gammeldags vis. Våra 70-åriga växthus av glas och trä är sevärda i sig, den här typen av handels-
trädgårdsmiljö blir tyvärr mer och mer ovanlig. Vi driver upp sommarblommor och perenner, har en liten 
rosträdgård, en köksträdgård och en stor vacker äppelträdgård. Här finns en butik med sköna föremål och 
bruksartiklar för trädgården. Vi erbjuder alla typer av trädgårdstjänster.” 
 
Vi blir visade runt på Näsudden av trädgårdsmästaren Andreas Graveleij och eventuellt även Charlotte 
Bonnier. 
 
Kostnad 100 kr. inklusive kaffe och kaka. (Gäster 150 kr.) Efter studiebesöket kan man äta lunch 
t.ex. på Smådalarö gård. Förbokning rekommenderas. 
 
Till Näsudden kommer man enklast bil med bil (samåk gärna!) via Nynäsvägen och Dalarövägen. I Dalarö 
svänger man vänster mot Smådalarö och följer vägen tills man kommer fram till Smådalarögård. Vid deras 
entré ser man Näsuddens skylt och följer en grusväg till höger.  
 
Anmälan till klubbmästare Gun Edin via mail till gun.edin@ggmassor.se eller tel 070 771 27 70 senast 
torsdag den 30 augusti. 
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