
  

 

Höstprogrammet 2007 

Nu går trädgårdslivet in i en sprakande final och det börjar bli 
dags igen för inomhusaktiviteter. Vi ska passa på att njuta av 

frukt och grönsaker, dra lärdom av det som hänt och inte hänt i 
våra trädgårdar och kratta marken för nästa växtsäsong. 

Välkommen! 

  _______________________________________________________________________________  

Torsdag 6:e september kl. 18:00 LINNÉ OCH VÄXTERNAS 
NAMNSÄTTNING, 
en guidad vandring i 
Bergianska 
Trädgården. 

  

  

  

  

  

Gillets medlemmar guidas i parken och bland växtnamnen av fil dr Lars-Gunnar 
Reinhammar.  

OBS! Antalet platser är begränsat. Anmäl dig till Anita Kullerstedt tfn 96 17 74 eller 
email anita.kullerstedt@comhem.se senast 29:e augusti. Deltagare samlas  kl. 18  
vid anslagstavlan i huvudentrén. 

  ______________________________________________________________________________   

mailto:anita.kullerstedt@comhem.se


Onsdag 12:e september kl. 18:30 VANDRING I EN YMPMÄSTARES 
TRÄDGÅRD hos LENNART och LENA SVAHN, Karlavägen 6 i Duvbo, 
Sundbyberg. 

Lennart Svahn, en av de två ympningslärarna i Gillets kurs i 
april, visar nu sin egen härliga gamla villaträdgård. Den är 
kraftigt kuperad och innehållsrik: Vackra stensättningar, 
rosor, perenner, damm, lusthus, köksträdgård, liten 
plantskola och inte minst vackra och spännande fruktträd 
med många inympade sorter. Dessutom kommer Lennart 
att visa ett riktigt landskapsäppelträd. 

Anmälan senast 10:e september till Ingvald Kullgren  
tfn 35 69 62 eller ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se 

Samåkning arrangeras från parkeringsplatsen utanför kommunalhuset i Sollentuna 
Centrum, så tala om om du har plats i din bil eller om du vill åka med någon annan. 
Ingen förtäring denna gång. 

  ______________________________________________________________________________   

  

Tisdag 25:e september kl. 19:00 i Amorinasalen ÄTLIGA VÄXTER I 
NATUREN med PELLE HOLMBERG.  

Svamp- och naturexperten Pelle Holmberg kåserar på temat 
aktualiteter för årstiden. Han tar också med sig en mini-
utställning av aktuella svampar och bär. Pelle är biolog och 
författare till många böcker om svampar, bär och fältbiologi. 
Han driver också en biologisk fältskola i Kyrkhamn 
tillsammans med en äppelexpert och en konstnär. Pelle 
kommer att ta med sig egna böcker till försäljning.  

______________________________________________________________________________  
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Söndag 7:e oktober kl. 12:00-13:30 på Hersby VÄXTBYTE OCH 
ÄPPELBESTÄMNING.  

Växtbyte: Dags för Gillets traditionella höstträff med 
byte av växter. Passa på att dela dina perenner och 
byta till dig något nytt!  

Äppelbestämning: Du som undrar över vilka 
äppelsorter du (eller grannar och vänner) har, ta med 
dig minst tre typiska äpplen från varje träd som du 
vill ha hjälp med så gör Viveka Sproge sitt bästa för att 
hjälpa dig med sortnamnet. 

______________________________________________________________________________ 

Början av oktober DYNGTRÄFF hos Sollentuna Ridklubb i Viby.  

Vi meddelar per e-post och på 
hemsidan vilken dag det blir. 

Dyngträffarna har blivit en sådan succé att 
vi slår till med en chans att hämta 
hästgödsel även på hösten.  

______________________________________________________________________________ 



Tisdag 16:e oktober kl. 19:00 i Amorinasalen PIONER med HERMANN 
KRUPKE. 

Hermann Krupke, Sveriges största namn 
när det gäller pioner, kommer att hålla 
föredrag och visa bilder.  
Hermann startade 1958 Guldsmedsgårdens 
plantskola som ligger i Hov, Västergötland, 
ca 200m över havet, i odlingszon IV. 
Pionerna, som började odlas på 70-talet är 
nu den största produkten och 
Guldsmedsgården presenterar ständigt nya 
egenhändigt framkorsade sorter.  

  

2002 tog Björn Krupke över driften av plantskolan men Hermann är fortfarande 
verksam, bland annat som författare till boken Min passion för Pioner. 

______________________________________________________________________________ 



Torsdag 15:e november kl. 19:00 i Amorinasalen VILDA GRANNAR I 
TRÄDGÅRDEN med ISAK ISAKSSON och dessutom SYLTTÄVLING i 
pausen. 

Isak Isaksson kommer att i ord och bild berätta om hur man 
lockar fjärilar, grodor och igelkottar till sin trädgård. Han 
kommer också att visa fladdermusholkar, igelkottsbon och 
humleholkar. Isak är biolog och verksam inom 
Naturskyddsföreningen och har bland annat skrivit 
”Fjärilshandboken – hur man lockar trädgårdens flygande 

juveler”.  

Sylttävling: Förra året 
hade vi en 
äppelkakstävling som 
gav fantastiskt 
smaskiga 
tävlingsbidrag och recept till Gillets receptsida. I år 
är det dags att visa upp kunnande och inspiration 
inom syltområdet.  

  

Tävlande ska anmäla sig till Haidi Sayar tfn 96 07 08 eller haidi.sayar@bredband.net 
senast 10:e november.  

______________________________________________________________________________ 

Måndag 26:e november kl. 19:00 FRÖTRÄFF hos Agneta & Ingemar på 
Borevägen 9, Edsviken. 

Vid årets traditionella fröträff delar vi med 
oss av årets frö-överskott, både 
egeninsamlat och köpt.  

Här finns chansen att byta till sig nya, 
spännande växter på ett mycket billigt sätt 
– men trevligt!  

Medtag kuvert till dina nya frön. 
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______________________________________________________________________________ 

Måndag 17:e december kl 18:30 JULPYSSEL hos Brunnsvikens Trädgård. 

Favorit i repris: Göra egna juluppsatser. 
Även detta år avrundar vi säsongen med 
att fylla fat och korgar med härliga 
blommor inför julen. Det går som vanligt 
bra att medta egna skålar och korgar att 
plantera i om du inte vill köpa nya. 

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig 
senast 10:e december till Anita 
Kullerstedt tfn 96 17 74 eller email 
anita.kullerstedt@comhem.se 

 

______________________________________________________________________________ 

Kom ihåg att titta på hemsidan ofta: www.sollentunatradgardsgille.se I arkivet ser 

du aktiviteter som redan ägt rum, på förstasidan och i programmet ser du vad som 
kommer och i kalendern ser du tips om andra trädgårdshändelser i närheten. 
Om du inte har anmält din e-postadress till Ingvald Kullgren än så gör det nu så får du 
påminnelser och extrautskick: ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se    

Vill du kontakta styrelsen så ring gärna Agneta Östlund 96 06 70 eller 070-783 8007, eller 
Ingvald Kullgren 35 69 62.  

______________________________________________________________________________ 

Väl mött på föreningens träffar! 

Styrelsen 
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