
Trädgårdsvandringar 2012 
 

Dag & tid 
  

Adress m m 

Vecka 20 
19-20 maj 
30 juni - 1 juli 
Externt arrangemang 

Öppna trädgårdar i Sörmland 
10 besöksträdgårdar 
Läs mer 

Vecka 23 
tisdag 5 juni kl 19 

Trädgårdsvandring Borevägen 9 
Edsviken 
Välkomna till Agneta Östlund och 
Ingemar Berndtsson 
  
Tyvärr kommer den fantastiska gullvivs- 
och fruktträdsblomningen att vara över 
men det finns ju lyckligtvis lite annat att 
titta på här också, till exempel vår precis 
genomförda terrassering av trädgårdens baksida. Vi slet hårt i lervällingen i 
första halvan av maj med att gräva, mura, lägga gräs och plantera och har 
nu fått en köksträdgård med stil och en trädgårdsgång som visserligen är 
kuperad men i alla fall inte lutar i sidled. 3,5 ton murblock (23 kg per styck), 
2 kbm jord och 1,6 ton stenkross gjorde vi av med i ett nafs. Att köra 
grävmaskin var förresten väldigt roligt! 
  

Vecka 23 
9-10 juni 
Externt arrangemang 

Öppna trädgårdar Västerort och Mälaröarna 
Läs mer 
  

Vecka 24 
tisdag 12 juni kl 19 
  
OBS Förhandsanmälan 

Trädgårdsbesök Gull Olli, Pilvägen 7, Skå, Färingsö 
Här får vi chansen att komma in i en av trädgårdarna som varit med i 
vårens program Trädgårdstoppen. Så här beskriver Gull sin trädgård när 
hon bjuder in oss. 
"Trädgården är anlagd på en bergstomt, men berget är inte högt. Inga 
frodiga perennrabatter, men i gengäld en kuperad trädgård med diverse 
överraskningar. Ett par dammar, varav en med porlande vatten ger liv i 
trädgården. Flera uteplatser ger valfrihet beroende på väderlek. I övrigt en 
trädgård som barn brukar älska." 
Efter turen i trädgården blir det kaffe/te med tilltugg för en tjuga. 
Anmälan: Vi försöker i möjligaste mån samåka med bil. Anmälan görs 
senast den 8 juni till Lotta Erdelyi, tel. 08-989868, mobil 0737-672072, 
epost lottaerd@gmail.com 
  

Vecka 25 
Måndag 18 juni kl 19  

Trädgårdsvandring Västra stationsvägen 
19 i Norrviken 
Välkommen till familjen Grundström-
Lind 
Vårt hus har hunnit fylla 100 år, i folkmun 
kallas det "Cigarr-Olles" för i nederplanet 
fanns en gång en tobaksaffär. Kvar från 
den ursprungliga trädgården finns nu 
bara några björkar.  
  

http://www.besokstradgardar.se/
http://www.studieframjandet.se/Kurssida/eker%C3%B6/hem_tr%C3%A4dg%C3%A5rd/utst%C3%A4llningar/43195/?showPage=courseResults
mailto:lottaerd@gmail.com


Tomten ligger i en norrsluttning med stor nivåskillnad och flera trappor. Vi 
flyttade in för 20 år sedan och gjorde ganska omfattande förändringar. Det 
som planterades då har växt upp, en del lite okontrollerat. Det skulle vara 
trevligt med förnyelse och vi vill gärna ha synpunkter och ideer om vad 
som kan göras. 

Vecka 26 
Onsdag 27 juni kl 19 

Trädgårdsvandring Slottsvägen 1 i 
Edsberg 
Välkommen till Birgitta Sturesson 
Preliminär text: 
Förra året hade jag trädgårdsvisning i 
trädgården på Slottsvägen 1 i Edsberg 
en trädgård från 50-talet där jag växt 
upp. Jag har "tagit över" mitt 
föräldrahem som skall renoveras 
invändigt och trädgården göras om. 
Som pensionär har jag tänkt bosätta mig där. Förra året var det mycket 
planer och idéer.  
  
Nu har det hänt en hel del mycket tack vare Eva Holmgaard´s hjälp även 
kalla "spade dam", medlem i gillet. Mycket återstår, planer finns. Glada 
tillrop, synpunkter och förslag mottages tacksamt. 

Vecka 26 
30 juni - 1 juli 
externt evenemang 

Öppna trädgårdar i Sörmland 
10 besöksträdgårdar 
Läs mer 

Vecka 27 
Torsdag 5 juli kl 18 
  

Trägårdsvandring Högåsvägen 18 Sundbyberg 
Välkomna till Georg och Lotta Erdelyi 
  
OBS! Vi börjar vandringen redan kl.18 och barn är speciellt välkomna. 
  
I år tänkte vi ge barn särskild möjlighet 
att utforska trädgården. Låta dem 
upptäcka växter och djur. Kanske 
smådrakarna (salamandrarna) i 
dammen? Och de glupska 
trollsländelarverna, riktiga transformers, 
som också lever i dammen. Eller bara 
följa gångar och stigar, titta, känna och 
lukta på växter. Välja sin favoritblomma? 
Se fina fåglar och hitta bon? Och få något med sig hem att odla vidare. 
  
Naturligtvis är alla andra också välkomna att utforska trädgården, som har 
förändrats sedan förra sommaren. Sent i höstas byggde vi en mur och 
terrasserade upp på framsidan och huset har fått en utgång till terrassen 
som ligger i söder. 
  
Saft och kaffe med tilltugg serveras för 20 kr  

Vecka 28 
Måndag 9 juli kl 19 
  

Trädgårdsvandring Lillies väg 11, Norrviken – Viby 
Välkommen till Eva Holmgaard 
Jag har en liten radhustomt – men liten yta går det också att göra något 
trevligt av. Min passion är blommor så det finns många sorter.  Men även 
grönsaker börjar få ta plats. 

http://www.besokstradgardar.se/


  

Vecka 29 
Onsdag den 18 juli kl 19  

Trädgårdsvandring Skansvägen 24 
Välkomna till Lisbeth Berglin och Sune Johansson 
  
Så här berättar de om sin trädgård: 
Vår trädgård ligger i ett lummigt 
villaområde på rullstensåsens sluttning 
ner mot Edsviken. Hus och trädgård är 
från 1930-talet och har från denna tid 
kvar fruktträd, bärbuskar, pioner, 
rabatter, grusgångar och gräsmatta. Vi 
har bott här sedan 1996 och har haft lite 
olika projekt genom åren. 
  
Det finns även en liten skogsbacke med vilda växter och träd och ett rikt 
fågelliv.  
  
Välkomna till vår trädgård på Skansvägen 24, onsdagen den 18 juli kl 19! 
 
Vi ordnar med kaffe och bröd för 20 kr. 
 

Vecka 30 
Tisdag 24 juli kl 19 

Trädgårdsvandrig Amorinavägen 12 
Välkommen till Erik och Soili  Durrant 
  
Trädgårdarna i vårt område av 
Amorinavägen är inte speciellt stora men 
vi grannar trivs med trädgårdsarbete och 
inspirerar varandra.  
  
Vi fick gräva upp kring grunden för två år 
sedan – MYCKET dyrt – och sedan har vi 
återställt trädgården enligt ritningarna 
som en god vän, Cathy Carlsson, har gjort 
åt oss. Ritningarna kommer att visas i samband med besöket och ni kan 
bilda en uppfattning om vi har följt dem ordentligt! Det är ingen park 
direkt, men en liten trädgård på 550 kvm som skänker oss glädje och ro. Ni 
är mycket välkomna att besöka oss. 

Vecka 31 
Onsdag 1 augusti kl 19 

Trädgårdsvandring Ellagårdsvägen 5, Täby 
Välkommen till Anita Kollerbaur 
  
Tomten är på 2000 kvm och sluttar från 
söder mot norr med huset placerat mitt 
på. Trädgården anlades ursprungligen i 
början av 70-talet, från denna tid finns 
fortfarande stommen med gräsmattor, 
fruktträd, bärbuskar och en stor naturlig 
del med äng och skog. I år har jag plockat 
mycket blåbär!  
 
Redan tidigt intresserade jag mig för rosor, särskilt gammaldags rosor och 
rosor som doftar. De finns lite överallt i trädgården, de blommar från 



mitten av maj till sent på hösten. Här finns också mycket olika perenner, 
gräs, skuggplanteringar och några spännande träd i skogsbrynet.  
 
Jag ser fram emot att få diskutera odlingserfarenheter vid vandringen som 
avslutas med kaffe för en tjuga.  
 
Praktisk information 
Närmaste busshållplats är Åva gård, buss 604 H eller V (3 min promenad). 
Bussen avgår bl a från Danderyds sjukhus dit man snabbt tar sig med buss 
178 från Helenelund. Det går att parkera på gatan utanför huset. 

Vecka 32 
(11-) 12 augusti 
Externt arrangemang 
  

Tusen öppna trädgårdar 
Läs mer 

Vecka 32 
Torsdag 9 augusti kl 19 

Trädgårdsvandring Bragevägen 4 
Välkommen till Lizette o Lars-Åke 
Östman 
  
Nu har vi chansen att få följa ett 
trädgårdsprojekt från början. Lizette och 
Lars-Åke Östman öppnar nu sin trädgård 
så vi kan få se den ”före”.  
  
Så här berättar de själva: 
"Före och efter.... kom och se vår trädgård. Vi har anlitat en 
trädgårdsplanerare, men ännu inte satt spaden i jorden. Så här ser det ut, 
idag! Se både vår trädgård och ritningarna!   
Välkomna!" 
  
Vandringen avslutas som vanligt med kaffe för en tjuga.  
  
PS Vi räknar självfallet med att få återkomma senare för att se hur det 
blev! 
  

Vecka 33 
Torsdag 16 augusti 
kl 19 

Trädgårdsvandring Johannesbergsvägen 8, Silverdal 
Välkommen till Eva Jacobsson 
  
Man får plats med fler funktioner än vad 
man tror på max 170 kvm (utan att det 
blir plottrigt)! 
Min radhusträdgård är från 2007 och 
bestod från början av en utrullad platt 
gräsmatta på tunt jordlager med 
sprängsten/lera under samt ligusterhäck 
runt om. Det fanns också en terrass vid 
huset och en stenlagd uteplats vid 
förrådet. Efter några år, ett 
antal nybörjarmisstag och ett ökat 
kunnande finns nu en trädgård med lite 
olika funktioner och rum. Det finns nu en 
köksträdgård med kompost, äppelträd, 

http://www.sollentunatradgard.se/Program/externa/tusen_tradgardar_2012.html


bärbuskar, prydnadsträd och två perennrabatter. Kanske har det tillkommit 
lite saker under sommaren, ett projekt är att gjuta trampstenar och ett 
annat är att bygga portaler och en pergola…  
  
Vissa delar är bra och genomtänkta, andra delar är mindre bra och här 
hoppas jag på goda idéer och tips från er som kommer. Ni får ta del av 
mina misstag, hur trädgården vuxit fram, vad jag lärt mig på kursen om 
ekologisk trädgårdsodling hittills (bl.a. om växtföljden i köksträdgården) 
samt får ta del av mina visioner. Jag hoppas också få till ett bildspel som 
visar upp trädgårdens utveckling över åren. Dessutom har mina barn lovat 
att baka muffins till fikat!  
Varmt välkomna! 

 


