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Nu har det vänt, dagarna blir längre och frökatalogerna 
har börjat komma. Det är dags att påbörja det nya 
trädgårdsåret. 
Välkommen till nya inspirerande träffar med glada 
trädgårdsentusiaster! 

Onsdag 16 januari kl 19
Fröbyte hemma hos Agneta Östlund och Ingemar Berndtsson, Borevägen 9 i 
Edsviken
Finns det något bättre man kan göra en kulen höstkväll än att planera 
kommande odlingssäsong? En god början är att delta i Gillets frömöte 
som traditionsenligt hålls hemma hos Agneta & Ingemar. Ta med dig 
dina hemplockade frön och de skvättar du har kvar av vårens köpe-
fröer och dela med dig. På så sätt får alla deltagare många frösorter att 
välja mellan och dessutom finns det möjlighet att utbyta erfarenheter av 
sådd och uppdrivning.

Varmt välkommen, men anmäl dig senast sömdag den 13 januari till 
Agneta tfn 070 783 8007 eller e-post agneta.ostlund@telia.com.

PS. Glöm inte att ta med dig småpåsar, kaffefilter, kuvert eller lik-
nande att ta hem dina nya fröer i.

Vi avrundar förstås med sedvanlig kaffepaus.

OBS nytt datum  Måndag 11 februari kl 18, Amorinasalen
Välkomstmöte för nya medlemmar 
Styrelsen finns på plats och hoppas få träffa dig som blivit medlem 
under 2012 en stund före kvällens föredrag. 

Passa på att få veta mer om Sollentuna Trädgårdsgille. Ställ frågor 
och berätta vad just du vill ha ut av vår förening. 

Vi bjuder på en lätt förtäring och en liten överraskning.

OBS nytt datum  Måndag 11 februari, Amorinasalen
Jordar och deras mineralinnehåll - grunden för lyckad odling
Geolog Bo Olofsson från KTH ger oss grundläggande kunskap om 
vanliga mineral i jordar. 

Vi får veta vad det finns för olika jordar och deras innehåll av mi-
neraler. Varför det går bättre att odla på vissa lerjordar samt varför det 
är bättre i Skåne än i t ex Småland?  Vad vattenhalten betyder och vad 
jordarten betyder för vattenhalten och hur mycket man måste vattna i 
olika jordar? Vad det finns för olika naturliga mineral och vilka mineral 
som har störst betydelse för växtligheten? 

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

Tisdag 5 februari kl 18.30, Tintomara (intill Amorinasalen)
Pysselkväll Anna Karin Cedergren
Den här kvällen kan vi vara kreativa och skapa vackra växtstöd. Vi kan 
också göra ”nätklockor” som skydd för de växter som rådjuren brukar 
tugga i sig.

Slöjdkonsulent Anna Karin Cedergren kommer och visar oss hur vi 
kan göra växtstöd av metall. Hon har med sig metalltråd i olika tjockle-
kar och längder, både stadigare och tunnare att binda ihop med, samt 
dekorativa koppartrådar lackade i olika färger. Dessutom finns det 
pärlor till ytterligare dekoration av alstren. Anna Karin har tänger och 
avbitare att låna ut för den som inte har egna verktyg att ta med sig.

Under kvällen finns också tillfälle att göra nätklockor av hönsnät. 
Vem behöver inte skydd för sina växter mot rådjur? Det här blir en 
förvånsvärt snygg variant.

Lotta Erdelyi tar med material som hönsnät och odlingsklockor att 
forma runt, men ta gärna med egen avbitartång om du har.

Kaffe och smörgås serveras för en tjuga.
Avgift 60 kr per deltagare.

Anmälan görs senast den 30 januari till Lotta Erdelyi tel. 08-989868, 
mobil 0737-672072, epost lottaerd@gmail.com

© Sveriges geologiska undersökning



20 februari kl 20, Amorinasalen Efter årsmöte och kaffepaus.
Dahlior, Elisabeth Svalin Gunnarsson 
Följ med på en vindlande resa genom kontinenter och tid, genom färg 
och form och det exotiska och hemvanda. Dahlians historia är spän-
nande och med dess 55 000 sorter finns det garanterat en dahlia för alla 
smaker. I kvällens föredrag får vi veta mer om historia, sorter, plante-
ring och odling och om trevliga sätt att använda sina dahlior. Fyll dina 
sinnen med ett skönt färgfyrverkeri i februarimörkret när vi som mest 
längtar till verklig vår.

Elisabeth är kulturvetare, skribent och fotograf med särskilt intresse 
för trädgård, arkitektur, kyrkobyggnader, talekonst och allt brittiskt. 
Hon har skrivit böcker om kulturhistoria och trädgård och kom i våras 
ut med boken I trädgårdsmästarens spår på Natur & Kulturs förlag. 
Den är nominerad till Årets Trädgårdsbok. Boken Dahlior utkom 2010 
och fick det årets Publishingpris. 

Mars 7-10 mars, Kistamässan 
Sollentuna Trådgårdsgille ställer ut på Rum och trädgård, 
Vill du hjälpa till med arrangemanget? 
Vill du bidra med växter till försäljning? 
Vill du stå i montern? 

Det brukar vara mycket roligt att stå på mässan och prata trädgård. 
Dessutom får du en chans att se mässan. 

Hör av dig till Haidi Sayar 08-96 07 08 eller haidi.sayar@bredband.
net så snart som möjligt.

Söndag den 17 mars kl 14, Amorinasalen
Odla tomater. Åke Truedsson
Att odla tomater kan vara vanebildande och fantastiskt gott. Det kan 
också vara livsviktigt eftersom tomater trots 93% vatten är mycket häl-
sosamma. Lär er om ursprung, historia och odling av tomater, och se 
genetisk mångfald. Lär också om hur man kan förlänga växtsäsongen i 
ett kallväxthus. 

Åke Truedsson (även kallad tomatkungen) är ordförande i Riks-
förbundet Svensk Trädgård. Han kan nog allt som är värt att veta om 
tomatodling och har en tomatklubb där man som medlem kan välja 
mellan ca 700 olika sorters tomatfröer!

Åke är en hängiven odlare av det mesta som går att äta. Han föräd-
lar och tar fram nya bra sorter, och är ”pappa” till många av de bärbus-
kar och plantor vi kan köpa.

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

 Var med och starta våren på Kistamässan!

Onsdag 20 februari kl 19  
Årsmöte
Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffepaus och lotteri. 
Material till årsmötet kommer att finnas på föreningens webbplats. 
Det kommer också att delas ut på årsmötet.

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen till-
handa senast 6 februari. 



6, 8 april eller 5 maj
Kurs i fiberarmerad betong
Ett helt annorlunda sätt att arbeta med betong jämfört med gjutning. 
Fiberarmerad betong erbjuder spännande möjligheter vad gäller 
funktion, form och färg. Traditionell gjutning av betong ger tunga och 
tjocka produkter. Med fiberarmerad betong kan produkterna göras 
mycket tunnare och lättare. Om du vill prova på fiberarmerad betong 
har du nu möjlighet att få en introduktion till tekniken och under ca 4 
timmar tillverka en skål eller ett fågelbad.

Kostnad: 600 kr inkl material samt fika.
Kursledare: Betongkonstnär Michel Declercq
Var: Berga gård, Odensala/Märsta. Med bil tar det ca 25 min från 

Sollentuna.
När: 6, 8 april eller 5 maj, kl. 12-16. OBS! Max 5 personer per tillfälle. 
Anmälan: Åsa Lundgren – asa.lundgren@bahnhof.se / 070-2509446 

 senast 5 dagar innan valt kurstillfälle.

Torsdag 18 april KL 19, Amorinasalen
Föröka dina favoritväxter, André Strömqvist
Bland det roligaste som finns för en trädgårdsfantast är att köpa växter. 
Fast ännu roligare är det faktiskt att ”göra” sina växter själv. André 
visar olika sätt att göra flera plantor av en planta med sticklingar, rotbi-
tar, lökfjäll och annat. Vi får också lära oss knep för att få olika frön att 
gro. Vissa ska frysas, andra ska skållas.

Allt om Trädgårds läsare känner André som Handbokens träd-
gårdsmästare. Han arbetar också som kulturmiljöspecialist på Statens 
fastighetsverk, med historiska parker och trädgårdar som specialom-
råde.

Under kvällen erbjuds möjlighet att köpa hans bok ”Odlarens hand-
bok” för 200 kr. 

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

Torsdag 16 maj kl 18, Kyrkhamn
Vårens örter för vild mat, Pelle Holmberg och Janne Sääf
Vårörtsvandring med fokus på den vilda maten! I Kyrkhamn gör vi 
en Linnéansk promenad med Pelle Holmberg. Vi lär oss om naturens 
dolda läckerheter och plockar vilda primörer som vi sedan avnjuter till 
middag i Fältskolans läger på Mälarens strand. Vid grytorna träffar ni 
Janne Sääf som tillsammans med Pelle i många år guidat både köksfolk 
och allmänhet till den vilda kulinariska naturen.

Pris för naturvandring och middag 150 kr.
Välkommen med din anmälan via mail till: eva.kongshoj@telia.com. 

Begränsat antal – först till kvarn gäller!
Vi samlas vid P-platsen längst till vänster (vid Hälsovillan/Ingen-

jörsvillan).
Hitta till Kyrkhamn http://lovsta.nu/hitta-hit/

Måndag 27 maj kl 18, Nyodlingsvägen 24
Växtbyte hos Lena Boström
Nu är det dags för det traditionsenliga växtbytet hemma hos Lena. Ta 
med dig sticklingar eller plantor som blivit över och byt till dig något 
nytt.

Kanske har du delat gamla perenner som du vill byta bort? Även 
gamla trädgårdsprylar kan säkert hitta en ny ägare. Har du inget att 
byta så är du välkommen ändå! 

Och efteråt blir det som vanligt kaffekalas under äppelträden.



Söndag 28 juli kl 13-15
Visning i Källtorps ekologiska besöksträdgård i Nacka.
Fika med hembakat och introduktion i Bokashikompostering. Bokashi 
innebär att man fermenterar sitt hushållsavfall med EM (effektiva mik-
roorganismer) för att bevara all näring till växterna.
För mer info. www.kalltorpstradgard.se

Tisdag den 27 augusti kl 19 Amorinasalen
Del 1: teori - föreläsning 
Ann-Catrin Thor är rådgivare på RST och har lång erfarenhet av träd-
gård. Nu får vi chansen att ta del av hennes kunskaper om hur man 
bäst beskär fruktträd, om vad som är viktigt att tänka på, och varför. 
Ann-Catrin kommer också att berätta lite om beskärning av bärbuskar. 
Det blir även en genomgång av olika typer av verktyg som används vid 
beskärning. 

OBS! Om man vill anmäla sig till del 2, den praktiska delen av 
beskärningskursen, förutsätter det att man varit med på den här teore-
tiska delen.

Lördag den 31 augusti kl 10 – 15, Borevägen 8 Edsviken
Del 2: praktik
Här, i familjen Odeviks trädgård, visar Ann-Catrin Thor hur man 
beskär fruktträd. Sedan får vi under hennes handledning själva prakti-
sera konsten att beskära. Kursen varar i 5 timmar, så tag med fikakorg/
matsäck.

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 görs senast den 20 augusti till Lotta Erdelyi, lottaerd@

gmail.com Tel. 08-989868 Mobil 0737-672072 

Torsdag 6 juni från kl 10
Ängsäters Perenner
För andra året har vi nu chansen att besöka Ängsäters perennodling i 
början av säsongen. De handlar i vanliga fall bara i parti och levererar 
växter bland annat till Zetas och Slottsträdgården. Utflykterna har varit 
mycket uppskattade och vi har hittat många fina växter att köpa med 
hem till våra trädgårdar.

OBS! De kan bara ta emot kontant betalning! 
Ta med egen fikakorg om du vill ta en kaffepaus där. Ingen anmälan 

behövs.
Vägbeskrivning Kör mot Färingsö vid Tappström. En bit efter 

Svartsjö slott ligger Ängsäter på höger sida, strax efter ett hygge. 
Titta gärna på www.angsatersperenner.se för karta och mer info. 

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



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.

Hämta välbrunnen hästgödsel
Vi kan hämta hästgödsel som vanligt hos Stina Ekman på Boda Gård, 
men ring henne först, tfn 0703-06 64 08. Ta med säckar och spade, kan-
ske också hinkar och en pirra. Grovkläder är bra att ha när man står 
och skottar i dyngstackarna. 

Ta av från Rotebroleden vid rutiga Folkan, sväng höger och kör till 
dess vägen tar slut.

Trädgårdsvandringar

Visa din trädgård!
Under sommaren har vi normalt trädgårdsvandringar en gång i 
veckan. Vi hoppas att fler medlemmar vill öppna sina trädgårdar. Vi 
vill gärna att det ska vara alla typer av trädgårdar. 

Årets första vandringar är redan bokade. Vill inte du också visa din 
trädgård?

Läs mer på hemsidan om hur det går till att visa sin trädgård. 
Trädgårdsvandringarna annonseras på hemsidan och via e-post. 


