
  

 

Vårprogrammet 2008 

Så har året vänt ännu en gång. Frökatalogerna har kommit. 
Visst återstår största delen av vintern men nog börjar det 

väl bli dags att planera den kommande växtsäsongen? 
Välkommen att göra det i Gillets sällskap! 

OBS! Detta program innehåller två extra viktiga punkter 

 Kallelse till årsmöte  

 Upprop inför Gillets deltagande i mässan  
Rum & Trädgård 

  _______________________________________________________________________________  

Onsdag 23:e januari kl. 19:00 i Amorinasalen VÄXTERNAS KROPPSSPRÅK 
med Tom Ericsson 

Har du läst Tom Ericssons artiklar om växters 
näringsupptag i  tidskriften Hemträdgården?  Tom är 
lärare och forskare vid Statens Lantbruksuniversitet i 
Uppsala. Att kunna avläsa hur växter mår ligger 
honom varmt om hjärtat. Så här säger han själv: ”Precis 
som vi människor har även växterna ett kroppsspråk. 
Genom att lära oss detta språk kan vi lättare förstå vilka 
krav växterna ställer på sin växtplats och dessutom kan 
vi lättare finna orsaken till att växter ibland inte mår så 
bra.”  

Kom och lär dig en del om att diagnostisera och rätta 
till problem i din trädgård!  

  ______________________________________________________________________________   



Torsdag 31:a januari kl. 18:00 BESÖK HOS PRIMÖREN ORCHIDÉ, 
Tegnérgatan 3, Stockholm 

Mitt i vintern, då våra trädgårdar är frusna, 
är Gillets medlemmar välkomna till Primören 
Orchidé, f.d. Orchidéhuset. Att kliva in i 
butiken är som att kliva in i regnskogen. 
Exotiska växter klättrar runt väggarna och vi 
kan glömma mörkret utanför för en kväll. I 
somras köpte Anders och Anette Nyberg den 
välkända butiken av Peter Göttfert. Anders 
och Anette kommer att visa oss runt och 
berätta om sin affärsidé och om de olika 
orkidéerna och hur man sköter dem samt 
svara på våra frågor. Passa på att förnya 
hemma med exotiska växter, när 
julblommorna har slängts ut!  

T-bana Rådmansgatan. 100 kr/person, men då ingår kaffe/te och matig smörgås samt 
vissa rabatter. Anmälan till Anita Kullerstedt, tfn 96 17 74, 073-827 27 94 eller epost 
anita.kullerstedt@comhem.se senast 24:e januari.  

  ______________________________________________________________________________   
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Onsdag 20:e februari kl. 19:00 i Amorinasalen ÅRSMÖTE och visning av 
filmen URSHULTS KUNGAR 

OBS! Härmed är du kallad till årsmöte. Ingen separat kallelse sänds ut. Om du har någon 
motion till årsmötet måste denna vara styrelsen 
tillhanda senast 6:e februari.  

Vid årsmötet kommer ett förslag till stadgeändring att 
behandlas. Det handlar om förtydligad skrivning i flera 
paragrafer samt vidgad definition av medlemskretsen. 
Gammal och ny skrivning kan ses på hemsidan. 

Efter årsmötet visas filmen Urshults kungar. Den är en 
dokumentärfilm som utspelar sig kring 
ängsfruktsodlingarna i Urshultstrakten i södra 
Småland. Filmen skildrar arbetet med äpplet under 
årets alla årstider. Det är vinterbeskärning i djup snö, 
ympning bland blommande slåtterängar och 
äppelblom, slåtter med fjärilar och humlor samt till sist 
skörden. I början av 1900-talet var bygden kring sjön 
Åsnen Sveriges rikaste fruktbygd med Urshult som 
huvudort. Urshults kungsäpple var bygdens stolthet.  

Anette Lykke Lundberg har producerat, regisserat och 
klippt filmen. Katja Forbert och Pelle Källberg, 

guldbaggebelönad, är fotografer. Harriet Andersson är berättare.  
 

______________________________________________________________________________  

Torsdag 6:e mars kl. 19:00 i Amorinasalen RÄDDA BARNEN med Kenneth 
Nilsson 

Kenneth Nilsson, fuchsiaexpert och känd från Allt om 
Trädgård som mycket trädgårdskunnig besöker Gillet 
och berättar om frösådd och det som kommer därefter, 
alltså hur man inte bara får frön att gro, utan också får 
dem att överleva tills de ska ut i rabatten, och inte minst 
därefter. Kanske till och med till nästa år?  

Kenneth ställer dessutom upp på en allmän frågestund 
så fundera ut vad du vill ha svar på! 

 



______________________________________________________________________________ 

 
Torsdag – söndag, 6:e-9:e mars, mässan RUM & TRÄDGÅRD i Sollentuna - 
och Gillet har fått erbjudande om att ha en monter på mässan! 

Här har vi en makalös chans att visa upp Gillets mångsidiga verksamhet och locka nya 
trevliga medlemmar. Men vi behöver munter monterpersonal och vi behöver lite 
lockande växter att ställa ut och sälja. 

Du som vill ta ett eller flera 3- eller 4-timmarspass i montern eller vill erbjuda plantor 
eller arrangemang till utställning och försäljning, anmäl dig till Haidi Sayar tfn 96 07 08 
eller epost haidi.sayar@bredband.net senast 21:a februari 2008. 
 

______________________________________________________________________________ 

Lördag 19:e april kl. 10:00 SNICKRA ARBETSBÄNK hos Hans Magnusson, 
Norrbackavägen 6, Rotebro  

 
Dags för vårens handgripliga gör-det-själv-arbete! 
Hans, som är snickarkunnig, leder Gillets medlemmar i 
att snickra den praktiska arbetsbänk du ser på bilden. 
Arbetet kommer att äga rum utomhus men under tak 
om det regnar. 

Hans köper in materialet, men varje deltagare betalar 
självkostnadspris, ca 350 kr, inkl smörgås/kaffe. För att 
detta ska fungera, och för att gruppen ska få plats, 
krävs bindande anmälan till Hans senast 10:e april. 
Hans Magnusson tfn 754 69 23 eller 0733-94 55 66, epost 
hans.magnusson@hacma.se  
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______________________________________________________________________________ 

Ordförande Agneta Östlund tfn 96 06 70, 070-783 80 07 

Anmäl e-postadress till ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se så får du 
nyhetsbrev och påminnelser 

______________________________________________________________________________ 

Väl mött på föreningens träffar! 

Styrelsen 

  

______________________________________________________________________________ 
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