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Föreningen fyller 20 år!
Kom och fira vårt 20-årsjubileum söndag den 25
augusti kl 16.30-19 på Oxstallet vid Edsbergs
slott.
Mer information finns på hemsidan.

Familjemedlemskap
För att familjemedlemskap ska vara giltigt i fortsätt-
ningen måste namnen på dessa medlemmar anmälas
till Riksförbundet eller till info@sollentunatradgard.se.

Gå med i vår Facebookgrupp
Sollentuna Trädgårdsgilles Facebooks-
ida är till för medlemmarna och är en
diskussionsplats, inspirationskälla och
glädjespridare. Här kan du dela med dig
av dina trädgårdserfarenheter, bilder

och idéer och få goda råd från andra medlemmar.

E-postutskick
Kom ihåg att anmäla om du byter e-postadress, så att
vi kan hålla dig informerad om vad som är på gång
inom föreningen. Mejla till
epost@sollentunatradgard.se

Medlemsförmåner
Brunnsvikens Trädgård
Alla medlemmar i Sollentuna Trädgårdsgille får 10 %
rabatt på alla varor med ordinarie pris hos Brunnsvi-
kens Trädgård. Visa ditt medlemskort med giltigt
årsmärke för att få rabatten. Mer information finns på
www.brunnsvikenstradgard.se.

Hästgödsel
Du har också möjlighet att alldeles gratis hämta
brunnen hästgödsel och torv hos Stina Ekman på
Boda gård. Ta med egna säckar. Du behöver inte
ringa innan du åker dit.

Rabatter Riksförbundet Trädgård
Sollentuna Trädgårdsgille är en underavdelning till
Riksförbundet Svensk Trädgård, och därmed får du
tidningen Hemträdgården samt tillgång till rådgiv-
ning, rabatter och resor m.m.

Läs mer på Riksförbundets webbplats
www.tradgard.org. Inloggningsuppgifter finns i
Hemträdgården



Klimatsmart odling, Jan Roed
Tisdag 17 september, kl 19.00, Amorinasalen, Aniara-
platsen 2, Sollentuna C
Jan Roed, ekolog och
expert på mikrobiell
odlingsteknik, berättar om
hur vi i vår trädgård kan
odla klimatsmart med
bokashi & fermentering.
Att samverka med ekosys-
temet i jorden ger inte bara
klimatfördelar, utan
förstärker även växtens
förmåga till eget försvar
och ger bättre avkastning i
tomatväxthuset och grönsakslandet.

Föredraget tar upp frågor som hur fungerar sam-
verkan mellan mikrolivet och växten i rhizosfären (rot-
zonen), hur lagrar vi in kol och humus i odling och
vilka enkla metoder kan du själv använda i din träd-
gård?

Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke medlem.

Odla året runt, Lena Israelsson
Måndag 21 oktober kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen
2, Sollentuna C

Vill du få hemodlade blad
och kryddor mitt i vintern?
Äta färska grönsaker under
våren? Så på sommaren för
att skörda under hösten? 

Lena berättar hur du för-
länger odlingssäsongen för
att kunna skörda fräscha
grönsaker och örter nästan
hela året. Lena ger oss massor
med tips på både köldtåliga
växter och användbara od-
lingsmetoder och visar inspi-

rerande bilder från egna och andras odlingar.
Lena är journalist och författare och en uppskattad

trädgårdsprofil. Hon har gett ut många böcker om od-
ling och trädgård, bland annat Odla året runt (2016).

Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke-medlem.

Trädvård i din trädgård, Daniel Daggfeldt
Tisdag 19 november kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna C
Daniel Daggfeldt, arborist och
VD på Trädmästarna, håller
föredrag om hur vi bör ta hand
om träden i våra trädgårdar.
Han tar bland annat upp
följande: Vad kan man lära av
en arborist? Trädvård i parker
och i våra trädgårdar. Vilka träd
ska man välja till en vanlig
villaträdgård och hur sköter
man dem?

Föredraget handlar också om
biologisk mångfald, bevarande
av gamla träd, trädruiner samt
trädvård förr och nu. Resonemang runt trädvård, tid-
punkt för åtgärder, sjukdomar och skadeinsekter som
kan angripa träd. Daniel reder även ut begrepp som frak-
tursnitt, mulm, gräsklipparsjukan, kragsnitt och kron-
lyft.

Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke medlem.

Julkransar och julgrupper, Linda Schilén, Orangeriet,
Överjärva gård, Solna
Obs! Tre tillfällen, se nedan.
Linda är en föreläsande trädgårdsmästare, konst-
när och författare. Inför julen är vi välkomna till
hennes växthus på Överjärva Gård för att göra
julkransar eller julgrupper. Linda delar entusias-
tiskt med sig av goda råd och tips som inspirerar till
vårt skapande. Vi väljer växter och dekorationer
som vi använder till våra verk. Allt som behövs
finns att köpa på plats, men det går bra att ta med
egna kärl att plantera i.

Kostnad 215 kr. I detta ingår glögg, kaffe, te och
fikabröd. Till julkransarna ingår kransstomme och
bindtråd och till julgrupperna ingår jord och grön-
mossa. Därutöver tillkommer kostnad för de växter
och material som man använder.

Begränsat antal deltagare, endast medlemmar.

Julkransar, onsdag 27 november kl 18.00-20.00.
Sista anmälnings- och betaldag är 10 november.

Julgrupper, tisdag 10 december kl 13.00-15.00 eller
onsdag 11 december kl 18.00-20.00. Sista anmäl-
nings- och betaldag är 22 november.

Bindande anmälan med betalning görs i vårt
nya anmälningssystem Simple Signup. Länk finns
på hemsidan och kommer att skickas ut i god tid på
epost.

Växtkalas hos Jannecke Schulman
Måndag 2 september kl 18.00, Idunvägen 4, Sollentuna

Har du mer plantor än du
behöver eller är du på jakt
efter något nytt? Kruka ditt
överskott när det vuxit sig
stort i trädgården och låt
dina plantor få ett nytt hem
hos en annan trädgårds-
vän! Men du är också
välkommen utan att ta med
några plantor, för utbudet
brukar vara stort. Du som

ger bort – det är roligt att veta vad man fått, så sätt i en
tydlig etikett.

Det är viktigt att se till att vi inte sprider sjukdomar
eller skadedjur. Föröka därför bara friska växter och
använd gärna ny jord i krukorna. Låt nya växter stå i
karantän ett tag. Läs mer i Riksförbundets broschyr
Byt växter – inte skadegörare.

Jannecke ordnar fika på terrassen till en kostnad
av 20 kr per person.


