
Vår och sommar 2014



Tisdag 14 januari kl 19
Traditionsenligt fröbyte hemma hos Agneta Östlund och Ingemar
Berndtsson, Borevägen 9 i Edsviken
Finns det något bättre man kan göra en mörk vinterkväll 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 köpefrö-
er 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 11 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
liknande att ta hem dina nya fröer i.

Vi avrundar förstås med sedvanlig kaffepaus.

Onsdag 29 januari kl 17.30, Amorinasalen
Välkomstmöte för nya medlemmar
Vi har glädjande nog fått många nya medlemmar de senaste åren, och
vi vill gärna välkomna Dig till Sollentuna Trädgårdsgille.

Den 29 januari kl 18 – före föredraget om sol och skugga – finns
styrelsen på plats och hoppas få träffa Dig som blivit medlem under de
senaste åren och ännu inte varit med på ett välkomstmöte.

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

Vi bjuder också på en lätt förtäring och en liten överraskning.
Anmäl dig senast den 26 januari till Lotta Erdelyi

lottaerd@gmail.com eller på tel. 08-989868
Välkommen!

Onsdag 29 januari kl 19, Amorinasalen
"Hur en trädgård blir till", Torsten Wallin
Torsten Wallin berättar och visar bilder från sin bok ’Hur en trädgård
blir till’. Han beskriver hur Petra och Sven Lindvall skapade sin träd-
gård under en tioårsperiod. De har verkligen förverkligat sin träd-
gårdsdröm.

Trädgården är en konstfull komposition av vitt skilda trädgårdsrum
med olika karaktär; från strikt formad trädgårdsarkitektur till förädlad
natur. Gammalt, traditionellt förenas med nytt och modernt. Resultatet
av deras arbete har också blivit ett sällsynt bra exempel på hur man
lyckats sudda ut gränserna mellan hus och trädgård, ute och inne. Hus
och trädgård har kombinerats med hjälp av växtlighet och de mest
anspråkslösa material, modernismens tankegångar och det ursprungli-
ga torpet från 1700-talet med sin historia.

De senaste åren har Torsten besökt trädgården många gånger,
under alla årstider, alla tider under dagen, och i ur och skur. Torsten
berättar ingående om trädgårdens växter och visar bilder på dem.

Torsten Wallin kommer att sälja några av sina böcker. Hur enträd-
gård blir till för 200:- samt några ex av Vildros och Kaprifol för 150:-.
Den senare boken kommer också att vara vinster i lotteriet.

Sedvanlig kaffepaus och lotteri. Entré 50 kronor för icke-medlem-
mar.

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 i
ett välmatat program som sträcker sig
ända in i sommaren.



Måndag 17 februari kl 19
Årsmöte

Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffepaus och lotteri innan
det är dags för föredraget. 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.

Måndag den 17 februari kl 20, Amorinasalen
Trädgårdsmästarens genvägar... med Linda Schilén
Stora drömmar om din trädgård som du sällan hinner genomföra eller
har du inte samma fysiska ork längre? Ta det lugnt, det finns genvägar
att ta!

Under min föreläsning ger jag konkreta tips för dig som vill men inte
riktigt har tiden eller kraften att ändå få en vacker och trivsam trädgård.
Jag lär dig om smarta växtval, marktäckning, designknep, vattning och
mycket annat som förenklar i ditt trädgårdsarbete!

Föredraget handlar om att göra "rätt trädgårdsval"! Rätt val när du
handlar växter, designar rabatten eller planerar ditt trädgårdsarbete etc.
Rätta val blir genvägarna som får dig att lyckas utan att bli vare sig
stressad eller riskera att misslyckas.

Mina genvägar är sådana som jag själv jobbar efter men även sådana
som mina kollegor i branschen arbetar efter.

Det brukar bli många "A ha" upplevelser från publiken men även att
jag bekräftar kunskaper som publiken har.
Linda Schilén, Trädgårdsmästare & Konstnär
www.uterummet.se

Linda kommer att sälja växtstöd och hon accepterar kortbetalning.
Sedvanlig kaffepaus med lotteri. Entré 40 kr för icke-medlemmar.

Måndag 17 mars kl 19, Amorinasalen
Grön passion, Gunnel Carlsson
Trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlson berättar om sin
gröna passion. Om vad trädgården gör med oss människor, om favorit-
växter och om människor som betytt mycket för den svenska trädgår-
den.

I år, den 29 juni 2014, är det dessutom dags för Tusen Trädgårdar,
en dag med öppna trädgårdar över hela Sverige. Gunnel berättar om
hur det är att visa sin trädgård och varför det är så viktigt att dela med
sig av sin egen gröna värld. Genom att visa sin egen trädgård eller
besöka andras blir vi alla klokare trädgårdsmänniskor och får ny
inspiration och idéer till trädgården.

Läs mer på Trägårdsriket www.tradgardsriket.se/
Sedvanlig kaffepaus och lotteri. Entré 100 kronor för icke-medlem-

mar.



Onsdag 9 april kl 19, Amorinasalen
Iris och dagliljor, Karin Olsson
Med sina svärdliknande blad och spektakulära blommor ger de ett lyft i
rabatten bland mer rundade och flikiga former. De finns i otaliga färger
och färgkombinationer, storlekar och ståndorter - från vattenbryn till
stenparti.

Karin Olsson från Trädgårdsamatörerna i Skara gästar oss, för att ge
inspiration och tips hur vi ska välja sorter och använda dessa skönheter
på bästa sätt.

Karin är verksam inom HIH-gruppen, som är specialiserad på
Hosta, Iris och Hemerocallis.  Karins blogg:
http://olssonstradgard.blogspot.se/

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

Söndagen 11 maj kl 10
Snickra obelisk, hos Hans och Ulla Olsborgsvägen 8 i Vallentuna
Vem vill inte ha en snygg obelisk som stöd för växterna i sin trädgård?
Extra roligt är att vi får möjlighet att snickra en själv under handled-
ning av Hans Magnusson. Hans är duktig på att snickra och dessutom
en bra pedagog, så även vi som är lite ovana med hammare och såg
kan med hans hjälp lyckas.

Vi ses hemma hos Hans och Ulla på Olsborgsvägen 8 i Vallentuna.
Start kl 10.00 med en kort genomgång varefter vi börjar snickra.

Siktar på att vara färdiga före kl 17.
Material och lunch till självkostnadspris (ange om du inte tål viss/

behöver speciell mat).
OBS! begränsat antal platser och anmälan är bindande.
Anmälan: görs senast den 25 april till Lotta Erdelyi

lottaerd@gmail.com eller på tel. 08-989868

24-27 april, Rum och Trädgård, Kistamässan
Sollentuna Trådgårdsgille ställer ut på Rum och trädgård
Passion är ledordet och temat för mässan.
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.

Måndag 19 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.
Välkommen.



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,
kanske 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.

Lördag 7 juni
Utflykt till Lassa Hagar
Lassas Hagar är ett arboretum på ön Svartlöga i norra skärgården. Det
drivs som en stiftelse och sköts av Barbro & Sten Ridderlöf.

Träden & buskarna har till stor del dragits upp från frö som Sten
samlat in på sina många växtexpeditioner i Asien och Patagonien med
flera platser. Han har konsekvent sökt efter de härdigaste proveniense-
rna av lignoser av stort hortikulturellt intresse. Gärna ekar, magnolior,
lönnar men här finns över 1000 exotiska träd av olika storlek och ålder.

Arboretet ligger skyddat i en sänka på ön i utskärgården i klimatzon
1-2.  www.lassashagar.se/

Anmälan senast 23 maj till Åsa Lundgren, asa.lundgren@bahnhof.se
eller 0702 509446. Begränsat antal platser.

Kostnad 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke med-lemmar i mån av
plats.

Avresan sker med båt från Furusund.
Mer info ang tider mm kommer att läggas ut på föreningens hemsi-

da under maj månad.

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 du erbjuda andra
medlemmar ditt växtöverskott eller andra trädgårdsrelaterade produk-
ter.

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.

Söndag 1 juni från kl 10
Ängsäters Perenner
För tredje året kan vi besöka Ängsäters perennodling i början av sä-
songen. 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 skylt

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


