
Höstprogram 2013



Nu går sommaren sakta över i höst. Vi hoppas på milt

väder, vackra färger och klara dagar när vi plockar våra

äpplen och skördar det sista ur trädgårdslanden. Träd-

gårdslivet tar inte slut när kvällarna blir mörka – då kan vi

som har trädgård som hobby fortsätta träffas inomhus

och planera för kommande växtsäsong.

Väl mött!

Lördagen den 24 augusti kl 11.00

Utflykt till Perennparken i Skärholmen

Perennparken i Skärholmen är juvelen i  Svenska Bostäders anlägg-
ningar för en intressant utemiljö. Parken är 7500 m2 stor och invigdes
2011. Parken har karaktären av en blommande stiliserad äng med 65
olika sorters perenner och tre nya trädarter, korkträd, magnolia och
bergskörsbär..

Perennparken är skapad av Stefan Mattsson och Piet Oudolf. Stefan
Mattson gjorde sig känd för den trädgårdsintresserade allmänheten
genom att anlägga Enköpingsparker på ett helt nytt sätt. Han samarbe-
tade redan då med den kände trädgårdsarkitekten Piet Oudolf som har
designat offentliga trädgårdar i bland annat London, Amsterdam och
New York.

Vid vårt besök kommer vi att guidas av Stefan själv.
Efter visningen, som beräknas ta drygt två timmar, tar vi oss till-

sammans till Zetas trädgård där vi kan fika och handla lite nytt till våra
trädgårdar.

Anmälan: OBS! Begränsat antal deltagare. Anmälan till Maria Gille
mgille1952@gmail.com senast den 17 augusti.
Praktiskt: Meddela vid anmälan om du har möjlighet att köra bil och ta
med passagerare. Vi som kan det samlas kl 10 i Sollentuna centrums
parkeringsgarage, plan 4, varifrån vi samåker i möjligaste mån.
Avgift: 60 kr per person betalas till Maria på plats i Skärholmen

Mer om Perennparken på Svenska Bostäders hemsida

http://www.svenskabostader.se/sv/Hyresgast/Din-gard/Perennpar-
ken-i-Skarholmen/
Perennparken ligger mellan Svenska Bostäders fastigheter med Vår-
bergsvägen som gräns i söder. Det tar cirka 3-5 minuter att promenera
från Skärholmens centrum. På länken ovan hittar du anvisningar hur
du kommer till parken.

Beskärning av fruktträd och bärbuskar  - kurs med Ann-Catrin Thor

Tisdag den 27 augusti kl 19 Amorinasalen

Del 1: teori - föreläsning

Ann-Catrin Thor är rådgivare på RST, och vi får ta del av hennes
kunskaper om hur man bäst beskär fruktträd. Ann-Catrin kommer
också att berätta lite om beskärning av bärbuskar. Hon går också
igenom olika typer av verktyg som används vid beskärning.

Lördag den 31 augusti kl 10 – 15, Borevägen 8 Edsviken

Del 2: praktik

Ann-Catrin Thor visar hur man beskär fruktträd. Sedan får vi under
hennes handledning själva praktisera konsten att beskära.

OBS! För att vara med på den här delen av kursen ska man ha varit
med på teoridelen, Ann-Catrin Thors föreläsning, den 27 augusti.

Avgift för kursen är 200 kr. Antalet platser är begränsat.
Anmälan Kursen är fulltecknad, men du kan ställa dig på reservlis-

ta. Anmäl dig till Lotta Erdelyi, lottaerd@gmail.com Tel. 08-989868
Mobil 0737-672072

Bild: Svenska Bostäder

Fotograf: Peter Lyden



Måndag 2 september kl 18

Växtbytarkväll hos Jannecke Schulman, Idunvägen 4

Som vanligt har vi en växtbytarträff också på hösten. Kruka ditt över-
skott när du höströjer i trädgården och byt med någon trädgårdsvän.

Det där med byte tas inte alltid så allvarligt. Många skänker gärna
bort det de har utan att vilja ha något i retur eller säljer för en mindre
slant. Så kom även om du inte har något växtöverskott att byta bort.

Fikastund som vanligt till en kostnad av 20 kr per person.

Lördag 21 september kl 11-16

Sollentuna trädgårdsgille på Föreningsmässan i Stinsen

Lördagen den 21 september är det dags att visa upp oss på Förenings-
mässan i Stinsen och förhoppningsvis värva nya medlemmar till
föreningen.

En särskild attraktion i vår monter är att vi erbjuder professionell
äppelbestämning av pomolog Viveca Sproge och Agneta Östlund, kl
12-15.

Vi räknar med att det kommer många besökare och då behövs det
folk i vår monter.  Vi hoppas DU har lust att stå i montern 1-1,5
timme!

Hör av dig till Haidi Sayar senast 12 september på telefon 96 07 08
eller via mail haidi.sayar@bredband.net

Måndag 14 oktober kl 19 Amorinasalen

Nya trädgårdsvisioner - Hannu Sarenström

Hannu har inspirerat tusentals trädgårdsvänner genom föredrag,
utställningar, böcker och sin fantastiska trädgård på Kinnekulle.
Hannus entusiasmerande seminarier får oss alla att bli trädgårdsintres-
serade.

Nu har vi förmånen att ha honom hos oss och han kommer då att
prata om ”Samplanteringar, lust och glädje i trädgården”. Det blir ett
inspirerande föredrag som sätter fart på trädgårdslusten och håller den
i blom från tidigt vår till sen höst. Förutom hänförande bilder,  inspire-
rande trädgårdsglädje och härlig inspiration bjuder också Hannu
generöst bjuder på sina misstag

Som trädgårdskrönikör blev Hannu Sarenström ett välkänt ansikte i
SVT-programmet Gröna rum. Nu senast är han aktuell med boken
Lundens skugga. Utöver sina välkända trädgårdsböcker Rimfrost och
trädgårdsdrömmar, Trädgårdsmagi (Årets trädgårdsbok 2003), Vårkänning
och Trädgårdsvisioner (Årets trädgårdsbok 2009) har han även skrivit
flera kritikerrosade kokböcker.

Obs! Ni måste föranmäla er till - info@sollentunatradgard.se   - pga
begränsat antal platser. För er som inte har tillgång till e-post - ring 08-
968393.
Inträde Icke medlemmar 100 kr.
Förfriskningar 20 kr.

Foto: Ann Larås
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Måndag 2 december kl 18, Bergianska Trädgården

Guidad visning av julutställningen i gamla orangeriet i Bergianska

Trädgården.

Vi får njuta av julens alla kryddiga  dofter,  färger och former i en
stämningsfylld utställning som trädgårdsmästarna skickligt arrangerat i
det vackra gamla orangeriet.  Här finns inte bara kryddorna som vi
brukar se dem i köket, utan även som hela frukter och frökapslar., men
också hela växten! En sinnligt spännande och lärorik guidning där
trädgårdsmästaren berättar för oss om växterna som hör julen till, saker
som vi kanske inte tidigare kände till.

Begränsat antal platser
Avgift 60 kr
Anmälan görs till Lotta Erdelyi lottaerd@gmail.com eller 0737-672072
senast den 23 november.
Tips! Det finns restaurang och café i orangeriet för den som vill äta
något där innan. Se www.gamlaorangeriet.se för öppettider.

Tisdag 17 december 18.30

Julpyssel hos Brunnsvikens Trädgård

Vi avslutar trädgårdsåret med ett traditionsenligt julgruppsskapande
hos Brunnsvikens handelsträdgård. Efter en kort introduktion av Lotta
samt lite tips och råd är det dags för oss att välja växter för att skapa
våra egna julgrupper. Allt vi behöver finns att köpa på plats men ta
med egna korgar och krukor att plantera i om du inte vill köpa nya.

Kostnad: 150 kr för medlemmar. Icke medlemmar betalar 250
kronor. I priset ingår glögg, kaffe eller te, matig smörgås samt något
sött. Därutöver betalar var och en för det material som går åt.

Bindande anmälan senast onsdag 10 december till Åsa Lundgren,
asa.lundgren@bahnhof.se eller 070-2509446

Onsdag 13 november kl 19, Amorinasalen

Tidstypiska växter, Ulrika Rydh

Alla gamla kära trädgårdsväxter, många välkända och älskade. Men
många fler har fallit i glömska. Och vilka växter passar i vilka trädgår-
dar? Här tas olika stilar och epoker upp och vilka växter som passar
var. Liten snabb genomgång av vår svenska trädgårdshistoria liksom
när olika växter kom till Sverige. Dessutom om hur och var man hittar
de äldre växterna. Och lite om hur man leker växtdetektiv i äldre
trädgårdar.

Föredraget presenteras av Ulrika Rydh, trädgårdsantikvarie,
trädgårdsskribent och trädgårdsdesigner med äldre trädgårdar som
specialitet. Hon driver företaget Hus och Grönska som bl a ritar omge-
staltningsförslag för äldre trädgårdar, och är trädgårdsantikvarisk
expertis åt Länsstyrelsen i Stockholm.

Sedvanlig kaffepaus med lotteri. Entré: 50 kr för icke-medlemmar.



Upprop
Har du idéer till aktiviteter?
Kan du baka kaffebröd till någon av våra träffar?
Har du lotterivinster – gärna växter – att skänka?

Hör då av dig till någon i styrelsen.

Ge oss din e-postadress
Då kan du få nyhetsbrev, påminnelser och tips per e-post. Glöm inte
att anmäla om du byter adress! Maila till
epost@sollentunatradgard.se.

Värva medlemmar
Om man blir medlem i Riksförbundet nu så betalar man bara 150
kronor för resten av året. Något att tänka på om du vill värva en
medlem.

Ge oss din e-postadress
Då kan du få nyhetsbrev, påminnelser och tips per e-post. Glöm inte
att anmäla om du byter adress! Maila till
epost@sollentunatradgard.se.

Annonsera
Nu har vi en annonssida på vår webbplats. Här kan erbjuda andra
medlemmar ditt växtöverskott eller andra trädgårdsrelaterade pro-
dukter. Du hittar annonssidan på www.sollentunatradgard.se.


