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Programblad nr 1, vinter 2012  

 

Nytt år, nya frökataloger. Trädgårdsdrömmar. Mer dagsljus för varje dag som går. Fröburkar i 
kylskåpet för stratifiering. Rentvättade sålådor. Snart tittar snödropparna upp. Sedan vintergäck 
och krokus. Dags att så. Är det inte härligt så säg! 

Välkommen till ett nytt trädgårdsår med Sollentuna Trädgårdsgille! 

 

Kallelse: Årsmöte torsdag 16 februari kl 19 i Amorinasalen 
Dagordning och årsberättelse kommer att finnas på vår webbplats www.sollentunatradgard.se. 
Dokumenten kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet. 

 
Tisdag 31 januari kl 18, Amorinasalen 
För nya medlemmar 
Styrelsen finns på plats och hoppas få träffa  dig som blivit medlem under 2011 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. Anmäl dig senast torsdag 26 januari 
till Agneta Östlund agneta.ostlund@telia.com eller 070-783 80 07. 

Tisdag 31 januari kl 19, Amorinasalen 
Engelska trädgårdar: Prunkande rosor bakom klippt idegran och 
svepande gräsmattor, Ann Larås  
Ann Larås är journalist och fotograf och leder trädgårdsresor. Hon arbetade 
tidigare på Sveriges Television som reporter och researcher, där hon bl a gjorde 
trädgårdsresportage för Gokväll.  

 
2010 kom hennes bok Engelska trädgårdar ut, som är en upplevelserik läsning 
om de vackraste trädgårdarna i södra England. Ann berättar och visar bilder 
av trädgårdar med vackert utformade planteringar och spännande 
trädgårdsarkitektur. Hon berättar också om de personligheter som står bakom 

"den engelska trädgården" som Gertrude Jekyll, Capability Brown och nutida Tom Stuart-Smith m fl.  
För den som vill, finns boken Engelska trädgårdar att köpa till reducerat pris 160:- efter föredraget. 
Sedvanlig kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar. 
 

 

Torsdag 16 februari i Amorinasalen 
Årsmöte, kl 19 
Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffepaus och lotteri. Material till 
årsmötet kommer att finnas på föreningens webbplats. Det kommer också att 
delas ut på årsmötet. 
 

Trädgårdsinspiration inför våren med Bosse Rappne, kl 20 
Bosse Rappne är VD för Slottsträdgården Ulriksdal och trädgårdsexpert känd 
från TV-programmet Äntligen hemma. Han är också en mycket uppskattad, 
kunnig och inspirerande föreläsare.  
 

http://www.sollentunatradgard.se/
mailto:agneta.ostlund@telia.com
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Nu kommer Bosse Rappne för att ge oss trädgårdsinspiration inför våren. Han kommer att berätta om hur 
användningen av våra trädgårdar, och därmed trädgårdsdesignen, förändrats genom åren. Vi får också tips 
om hur man kan förnya en gammal trädgård.  
 

Entré 50 kr för icke-medlemmar med insläppstid kl 19:50-20:05. 
 

 

8-11 mars Kistamässan 
Sollentuna Trädgårdsgille ställer ut på Rum & 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 snarast. 
 

 

Söndagen 25 mars kl 10-14 
Ympkurs, Edsbergs bibliotek 
Anna-Stina Andersson och Bosse Asp kommer då att lära oss att 
ympa, så att vi kan utveckla våra fruktträd. Förutom att ympa in 
nya grenar, får vi också tillfälle att ”göra” ett nytt äppelträd. 
 
Kursen börjar med en teoretisk genomgång under ca 1 timme. 
Sedan får vi övergå till praktiska övningar under Anna-Stinas 
och Bosses handledning. Kanske känner vi oss tillräckligt säkra 
på tekniken långt innan kl 14, men det finns alltså tidsmarginal 
för den som behöver. 
 

Pris för kursen är 200 kr för medlemmar och 300 kr för icke-medlemmar i mån av plats. 
 
I kurspriset ingår: 

 Kursdokumentation 

 Övningsmaterial 

 1 st grundstam/deltagare (fler kan köpas) 

 Ympris 
Vi kommer att göra en kort lunch-/fikapaus, så ta med dig matsäck! 
 
Antalet platser till kursen är begränsat. Anmälan görs senast den 5 mars till Lotta Erdelyi 
lottaerd@gmail.com  eller på tel 08-989868. Anmälan är bindande. 
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Måndag den 2 april kl 18.30  
Kom och njut av magnifik krokusblomning, Kungsvägen 10, Tumba 
(OBS! Dagen kan komma att ändras beroende på när blomningen infaller så håll ögonen på Gillets hemsida)  
 
Vi gör årets första trädgårdsbesök i ”A 
Gentleman’s Garden” i Tumba. Närmare 
bestämt Kungsvägen 10 som ligger 
nära pendeltågstationen. Här möts vi 
av Stefan, the gentleman gardener 
himself, en hängiven trädgårds 
entusiast som har planterat tusentals 
vårlökar. Han kommer på sitt 
underhållande sätt att berätta om 
trädgården och sitt odlande. Sedan guidar han oss runt i hav av krokus och vi kan låta oss berusas och 
inspireras av vårblomning och annat vackert i denna spännande trädgård. Stefan serverar oss förfriskningar. 
Besöket kostar 50 kr inkl kaffe och kaka. 
 
Titta gärna på www.gentgard.se 
 
Om du vill följa med så anmäl dig senast den 26 mars till Lotta Erdelyi lottaerd@gmail.com eller på tel. 08-
98 98 68.  

 

 

Torsdag 19 april Amorinasalen 
Nytt liv i gammal trädgård, Ulrika Rydh 
Ulrika Rydh är byggnads- och trädgårdsantikvarie. Hon driver 
företaget Hus och Grönska där hon arbetar med äldre trädgårdar 
och trädgårdshistoria på flera olika sätt. Så här berättar hon: ”Jag 
har mycket rådgivning och gör förnyelseförslag till äldre 
privatträdgårdar. Att få huset och den omgivande trädgården att 
hänga ihop både färgmässigt och stilmässigt med växter och färg 
och form är en spännande utmaning.” Ulrika Rydh skriver också 
regelbundet om trädgård och trädgårdshistoria i tidningen Gård 
& Torp. Hon leder trädgårdshistoriska vandringar och har haft 
trädgårdsarkeologiskt sommarläger på Gunnebo slott utanför 
Göteborg.  

Ulrika Rydh kommer att prata och visa bilder om hur man ska 
tänka när man behöver röja och förnya i sin äldre villaträdgård. 
Hur man gör nödvändiga åtgärder men ändå visar varsamhet 
för trädgårdens och platsens själ. Tips och råd samt lite 
villaträdgårdshistoria! 

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

 

 

Kommande vår-/försommarprogram 
Boka in nedanstående datum redan nu. 
 

Maj 
Ätligt och oätligt i naturen 
Exkursion med Pelle Holmberg, 21 maj.  Läs mer på hemsidan. 

 
Magnoliavandring i Torsten Walderös trädgård  
– datum bestäms senare. Anmäls per e-post och på vår hemsida.  
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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. 
 
Du som inte har tillgång till Internet och e-post – skaffa dig en e-post-kompis inom Gillet, någon som 
berättar för dig om alla påminnelser och extrainsatta programpunkter så att du inte missar något. 
 

Ställ upp - vi behöver din hjälp!  
 Har du idéer till aktiviteter?  

 Kan du baka kaffebröd till någon av våra träffar?  

 Har du lotterivinster att skänka?  

 Vill du visa dina trädgård? 

Hör då av dig till någon i styrelsen.  

 
 

 

www.sollentunatradgard.se 
Ordförande Agneta Östlund tfn 96 06 70, 070 783 80 07 
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