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Välkomna till ett nytt, välmatat trädgårdsår! I vår börjar vi med att
träffa Linné i egen hög person, fortsätter med en gammal
trädgårdsmästares anteckningar, lyssnar på föredrag av Sara
Bäckmo om att enkelt odla sin egen mat samt på ett intressant
föredrag om läkande trädgårdar. Vi kommer även att få lära oss att
snickra fågelholkar och följer under sommaren upp vårens
föredrag med besök både i en läkande trädgård och i Linnés
trädgårdar. Sedan är det dags för sommarens trädgårdsvandringar.

Frö- och knölkväll
Måndag 16 januari kl. 19.00 hos Agneta Östlund och Ingemar Berndtsson,
Borevägen 9, Edsviken, Sollentuna

I januari har året vänt och vi börjar längta efter att det ska spira i
krukor och rabatter igen. Då är det dags att fylla på förråden med
knölar och frön. Ta med dig det du har överskott av och kom och lägg
upp det på bordet, helst förpackat i små, väl märkta portioner, så att
alla på träffen kan få överblick. Sedan är det bara att sätta igång att
drömma, planera och diskutera om vilka av de växter som erbjuds som
passar dina önskemål bäst!

Fika serveras för 20 kr.
Anmälan senast lördag 14 januari till agneta.ostlund@telia.com eller

Agneta 070-783 80 07.

Välkomstmöte för nya medlemmar
Onsdag 25 januari kl. 17.30, Amorinasalen, Sollentuna Centrum

Vad vill du få ut av ditt nya medlemskap i Gillet? Vill du lära känna
andra som nyligen blivit medlemmar? Har du några förslag eller idéer
att dela med dig av? Före föredraget med Hans Odöö vill vi i styrelsen
gärna få träffa och lära känna dig som blivit medlem under de senaste
åren, men som ännu inte varit med på något välkomstmöte. Föranmä-
lan behövs, eftersom vi bjuder på lättare förtäring.

Anmälan senast onsdag 18 januari till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller Maria Gille 070-575 14 62. Vid
mailanmälan, skriv ”Nya” i ämnesraden.

Möt Linné!
Onsdag 25 januari kl. 19.00, Amorinasalen, Sollentuna Centrum

Linné är Uppsalas Eiffeltorn. Trots att han bara var 156 centimeter till
växten! Så beskriver Hans Odöö den store botanikerns betydelse för
Uppsala.

Hans Odöö, naturboksförfattaren som blev historisk standupartist,
har personifierat Linneì for tva kungahus, turnerat i USA och gjort
succé i bland annat London, Paris och Abu Dhabi. Och nu kommer
han till Sollentuna! Med humor och kunskap berättar Linné i form av
Hans Odöö om sitt liv och sin vetenskap, från trädgården i Råshult till
Linnéträdgården i Uppsala.

Efter pausen fortsätter han med ”Mitt liv som Linné”, och berättar
hur han, naturjournalisten på Tidningen Vi, blev Linné på världstur-
néer och i byskolor. Han visar bilder från Linnéresor till Japan, Sri
Lanka, USA mm och berättar dråpliga historier från några av sina
3 000 framträdanden som Blomsterkungen.

Detta föredrag följs senare upp med ett studiebesök i Linnés
trädgårdar i juli.

Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar.



Kallelse till Årsmöte
Tisdag 21 februari kl. 18.30, Amorinasalen, Sollentuna Centrum
Material till årsmötet kommer att finnas på vår webbplats. Därifrån
kan du själv skriva ut det.

Materialet kommer också att finnas tillgängligt i begränsad
omfattning på årsmötet.

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhan-
da senast 7 februari.

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

Trädgårdsmästarens anteckningar, André Strömqvist
Tisdag 21 februari kl. 19.30, Amorinasalen, Sollentuna Centrum

Tänk dig att du hittar en anteckningsbok i ett övergivet trädgårdsmäs-
teri. I boken har trädgårdsmästaren månad för månad skrivit om sitt
arbete, händelser och upplevelser.

I föreläsningen berättar André om några av sina favoritväxter, hur
man drar nytta av eller tar upp kampen med bakterier och andra
mikroorganismer i trädgården och hur man mjölksyrar sin skörd. Han
beskriver även hur man vårdade sina fruktträd förr i tiden och hur
gräsmattorna såg ut och sköttes före gräsklipparen.

Föreläsningsdelarna varvas med filmklipp och texter från boken,
inlästa av skådespelaren Mattias Åhlén.

Fika serveras efter årsmötet och därmed före föredraget.
Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Snickra din egen rustika fågelholk, Kjell Häggvik
Söndag 12 mars kl. 10-16, Slöjdsalen, Tappströmskolan på Ekerö

Här får du lära dig grunderna i bygge och uppsättning av fågelholkar. Du får
veta hur man bygger fågelholkar för olika vanliga fåglar, och hur du bör
använda holkarna för att få glädje av dem under många år. Efter inledning av
Kjell får du tillverka din egen fågelholk att ta med hem.

Som deltagare behöver man inte ha andra förkunskaper än normal
händighet. Verktyg och material tillhandahålls. Varje kursdeltagare får
även med sig material till en extra fågelholk, som kan färdigställas på
kursen i mån av tid, eller hemma.

Anmälan senast fredag 10 februari till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Anne-Marie Tornegård tel. 08-
730 21 76. Uppge namn, epostadress samt telefonnummer. Vid mailan-
mälan, skriv ”Fågelholk” i ämnesraden.

OBS! Endast medlemmar, minst 8 och max 10 personer.
Kostnad 990 kr/person och då ingår material till två holkar samt

fika och lunch. Information om betalning ges när du fått bekräftelse om
plats.



En enkel odling - Skillnadens Trädgård, Sara Bäckmo
Måndag 13 mars kl. 19.00, Amorinasalen, Sollentuna Centrum

Att odla enkelt är en utmaning – men det går! Oavsett vilken fas i livet
vi befinner oss i är det möjligt att odla en riklig köksträdgård på
hemmaplan. Sara Bäckmo odlar Skillnadens Trädgård i odlingszon 3,
Småland. Hon kombinerar en stor köksträdgård med livet som fyra-
barnsmamma och nästintill heltidsjobb som journalist/författare/
föredragshållare. Hur går det ihop? Att odla med enkla medel har
blivit ett måste, och när hon skapat sin egen trädgård har hon samlat
på sig en lång rad bra metoder. Sara kommer att prata om hur odlings-
yta kan skapas både enkelt och billigt, ge tips om hur grönsaker kan
odlas utan särskilt mycket tillsyn samt om bra sorter som ger stor
skörd. Följ med på en fängslande tur genom Saras erfarenheter och
inspireras till att odla enkelt och mycket.

Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Hitta till Amorinasalen.

Sollentuna Trädgårdsgille ställer ut på STHLMS Trädgårdsmässa
Fredag 24 – söndag 26 mars, Kistamässan

Sollentuna Trädgårdsgille ställer som vanligt ut på STHLMS Träd-
gårdsmässa i Kista för att presentera föreningen och sälja medlemmar-
nas hemodlade plantor. Vi behöver din hjälp med att stå i montern och
informera om vår förening.

Det brukar vara mycket roligt att stå på mässan och prata trädgård
så hör av dig till aktivitet@sollentunatradgard.se (ange ”Mässa” i
ämnesraden) eller till Åsa Lundgren på telefon 070- 250 94 46 senast
fredag 11 mars så får du veta mera. Obs! Detta gäller även dig som vill
sälja plantor.

Trädgård som läkande kraft, Ulla Friberg
Torsdag 27 april kl. 19.00, Amorinasalen, Sollentuna Centrum

Trädgårdsdesigner och trädgårdsmästare Ulla Friberg kommer att
prata om trädgården som en helande kraft för både kropp och själ. Ulla
har använt detta i sitt skapande av många trädgårdar vid omvårdnads-
boenden och företag. Forskning visar på att upplevelsen av gröna
områden stimulerar kroppen och ökar motståndskraften mot sjukdo-
mar. Naturen verkar avstressande och påverkar puls, blodtryck och
muskelspänningar till det bättre.

Vi får tips om hur vi skapar en oas där vi kan få avkoppling och
stimulans både fysiskt och psykiskt.

Detta föredrag följs senare upp med ett studiebesök i Skogas träd-
gård i juni.

Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar.



Överbydagen
Lördag 20 maj kl. 11-16, Överby Gård, Rotebro

Tillsammans med Överby Gård Konstcentrum och  Sollentuna Hem-
bygdsförening arrangeras åter Överbydagen, med konst, konsthant-
verk, växtmarknad och café med hembakt bröd. Om väder och vind
tillåter sätts den stora väderkvarnen igång.

Alla är välkomna med hela familjen till aktiviteterna på Överby
Gård.

Du som har ett överskott av plantor; perenner, köksväxter eller
sommarblommor inbjuds att komma och sälja dem under dagen. Du
säljer själv och behåller hela förtjänsten. Det är viktigt att du föranmäler
dig på aktivitet@sollentunatradgard.se (ange ”Överby” i ämnesraden)
senast den 14 maj så att vi kan ordna plats.

Byt växter, inte skadegörare!  heter en skrift utgiven av Riksförbundet
Svensk Trädgård om hur man bäst skyddar sig och andra från att få
oönskade gäster i trädgården. Den hittar du på deras hemsida
www.tradgard.org.

Växtkalas hos Lena Boström
Måndag 29 maj kl. 18.00 hos Lena Boström, Nyodlingsvägen 24,
Sollentuna

Nu är det åter dags för det traditionsenliga växtkalaset hemma hos
Lena. Ta med dig sticklingar eller plantor som blivit över hos dig.
Kanske har du delat gamla perenner som du vill ge bort? Varje sann
trädgårdsälskare tycker att det är minst lika roligt att ge bort plantor
som att få, så kom även om du inte har något med dig. Sätt gärna i en
tydlig etikett i krukan. Efteråt blir det ”go-fika” för 20 kr under äppel-
träden.

Byt växter, inte skadegörare!  heter en skrift utgiven av Riksförbundet
Svensk Trädgård om hur man bäst skyddar sig och andra från att få
oönskade gäster i trädgården. Den hittar du på deras hemsida
www.tradgard.org.

Handla perenner på Ängsäter, Färingsö
Datum meddelas senare via mail och hemsida
Ängsäters Perenner handlar i vanliga fall bara i parti och levererar växter
bland annat till Zetas och Slottsträdgården. Nu får vi chansen att handla direkt
från odlingarna!

Ingen anmälan behövs, men det är viktigt att vara där precis klock-
an 10 för att få information av ägaren Krister Löf. Alla inköp måste
vara klara före klockan 13. OBS! Endast kontant betalning eller Swish!
Ta gärna med egen fikakorg.

Vägbeskrivning: Kör mot Ekerö och ta av mot Färingsö vid Tapp-
ström. En bit efter skylt mot Svartsjö slott ligger Ängsäter på höger
sida, strax efter ett hygge. Titta gärna på www.angsatersperenner.se
för karta.



Trädgårdsbesök i Skogas trädgård - en trädgård för kropp och själ
Torsdag 1 juni kl. 19.00, Solna
Ulla Friberg visar oss runt i Skogas trädgård, en trädgård som lång-
samt vuxit fram till att bli den fantastiska oas den är idag. Genomtänkt
design, planteringar och lustfyllda trädgårdsaktiviteter skapade den
trädgård som nu finns. Terrassen, Örtagården och Trädgården är tre
av de ”rum” som erbjuds.

Skogas trädgård är ett föredöme för hur vi kan använda utemiljön
för ökad livskvalitet.

Rundvandringen avslutas med fika i trädgården.
Anmälan senast tisdag 4 maj till aktivitet@sollentunatradgard.se

eller till Claudia Eriksson tel. 073-519 28 62. Uppge namn, epostadress
samt telefonnummer. Vid mailanmälan, ange ”Skoga” i ämnesraden.

OBS! Begränsat antal platser, endast medlemmar.
Kostnad 20 kronor per person för fika.

Utflykt till Linnéträdgårdarna i Uppsala
Söndag 2 juli kl. 10.00
En dag i Linnés Uppsala, i trädgårdar och museer. Vi inleder dagen med ett
besök på Linnés Hammarby med Blomsterkungen som guide. Efter
guidningen finns lite tid för att strosa runt på egen hand eller ta en paus i
caféet alternativt medhavd fika innan vi tar oss vidare med Linné till
Linnéträdgården där vi också besöker professorsbostaden. Efter visningen
äter vi tillsammans medhavd matsäck.

Efter lunch – för de som vill – gör vi ett besök på Botaniska trädgår-
den och på resan hemåt stannar vi till vid Linnés Sävja för att se
utställningen av medicinalväxter samt det unika Ramboäppelträdet!

Närmare detaljer får du vid anmälan.
Anmälan senast fredag 2 juni till aktivitet@sollentunatradgard.se

eller till Claudia Eriksson tel. 073-519 28 62. Uppge namn, epostadress
samt telefonnummer. Vid mailanmälan, ange ”Linné” i ämnesraden.

OBS! Begränsat antal platser, endast medlemmar.
Kostnad 250 kr/person och då ingår guidning och entréavgifter.

Trädgårdsbesök hos Kenneth Nilsson  
Söndag 6 augusti, mer information kommer per mail och 
hemsida.

Föreningens bankgiro 433-9602
Betala inte för aktiviteter som kräver anmälan förrän du har fått
bekräftelse om plats. Betalningsuppgifter framgår av bekräftelsen du
får.


