Julpyssel
Tisdag den 11 december kl. 18.30–21.00, Brunnsvikens
Trädgård
Vi närmar oss jul och enligt
tradition är vi välkomna till
Brunnsvikens Trädgård, för att
skapa våra egna jularrangemang eller julkransar under
handledning. Personalen
inleder kvällen med en kort
introduktion där vi får tips, råd
och information om rådande
trender. Därefter väljer vi
växter och dekorationer som
ska pryda våra verk. Allt vi
behöver finns att köpa på plats,
men ta gärna med egna korgar
och krukor att plantera i om du
inte vill köpa nya.
Kostnaden är 400 kr. I detta
ingår glögg, kaffe eller te, matig smörgås samt något
sött. Därutöver betalar var och en för det material man
använder. Vi får 15 % rabatt på alla inköp denna kväll.
Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag och betalningsdag är den 27 november. Anmäl dig till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller Carina Blixt, 070509 57 10, och betala samtidigt in avgiften till vårt bankgiro 433-9602. Uppge Brunnsviken och ditt namn i
meddelandefältet.

Programutskick
Programmet skickas endast ut
via e-post. Därför är det är
viktigt att vi har din aktuella
e-postadress. Då kan vi också
påminna dig om kommande
programpunkter samt snabbt
informera om nyinsatta eller
ändrade aktiviteter.
Kom ihåg att anmäla om du
byter adress. Maila till
epost@sollentunatradgard.se
Programmet finns även att
hämta i pappersform på våra
föredragskvällar och finns på
hemsidan från juli.

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

Höst och vinter
2018

Hästgödsel
Du har också möjlighet att
alldeles gratis hämta brunnen hästgödsel och torv hos
Stina Ekman på Boda gård.
Ta med egna säckar.
Väganvisning hittar du på
vår hemsida.
Rabatter Riksförbundet Trädgård
Sollentuna Trädgårdsgille
är en underavdelning till
Riksförbundet Svensk
Trädgård, och därmed får
du tidningen Hemträdgården samt tillgång till
rådgivning, rabatter och
resor m.m.
Läs mer på Riksförbundets webbplats www.tradgard.org

Gå med i vår Facebookgrupp
Sollentuna Trädgårdsgilles Facebooksida 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.

www.sollentunatradgard.se

Besök i Källtorps ekologiska visningsträdgård
Söndag 26 augusti kl 15, Ältavägen 105, Källtorp, Nacka
Den ekologiska visningsträdgården använder olika
metoder såsom täckodling,
EM metoden (effektiva
mikroorganismer), bokashi,
naturgödsel och kompostering. Här odlas både grönsaker och blommor. Höns,
ankor och minigrisar är en
del av gården, som vill inspirera till ett hållbart levnadssätt och ta vara på naturen. I växthuset finns butik
och café med goda luncher eller
fika. Besök gärna Källtorps hemsida www.kalltorpstradgard.se
för mer inspiration.
Anmälan senast 12 augusti till
aktivitet@sollentunatradgard.se
eller Rita Almgren 070 433 71 51.
Kostnad för visning 20 kr/person, betalas på plats. Begränsat antal deltagare, 20 personer.
Om du åker kommunalt kan du ta buss 401 från
Slussen, hållplats Källtorp.
Växtkalas hos Jannecke Schulman
Måndag 27 augusti 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 trädgårdsvän.
Det går lika bra att komma
utan 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.

Trädgårdsloppis hos Claudia Eriksson
Lördag 8 september kl 13–15, Frestavägen 140, Sollentuna
Förra årets trädgårdsloppis blev så populär att vi gör
om det i år igen. Passa på att rensa i förråden och låt
dina krukor, växter, redskap, trädgårdspynt och dylikt
hitta nya ägare.
Ta med dig eget bord
eller sälj direkt från bakluckan. Sätt dina egna
priser. Allt som kan relateras till trädgård får
säljas!
Om du vill vara med
och sälja på loppisen så
anmäl dig till Claudia
Eriksson senast den 8 augusti på
claudiasloppis@bombusbygg.se eller telefon
073- 519 28 62. Fika kan köpas på plats för 20 kr.
Välkommen att fynda och fika bland trevliga människor!
När vintern kommer, Kenneth Nilsson
Tisdag 18 september, kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen
2, Sollentuna C
Kenneth Nilsson berättar i föreläsningen om hur man lyckas med
vinterförvaring av växter både ute
och inne. Vad kräver de krukodlade växterna respektive växter på
friland för omsorg för att överleva
vintern? Vad ska man tänka på,
och hur gör man när man tar in
dem på hösten och sätter ut dem på
våren? Kenneth ger konkreta tips
och råd på hur vi bäst går tillväga
för att få våra känsliga växter att
klara den mörka och kalla årstiden.
Kenneth Nilsson är en idog
kolonist i Södra Årstalunden på
Södermalm i Stockholm. På en torr södersluttning
envisas han med att odla mängder av fuchsior i krukor.
På friland gillar han att utmana och odlar s.k. ”zonknäckarväxter”, d.v.s. växter som inte ska klara sig i
den zonen enligt ”böckerna”.
Förutom sitt privata intresse av odling har Kenneth
arbetat på tidningen Allt om Trädgård i tio år och på
Zetas trädgård tre somrar.
Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke medlemmar.

Träd och buskar med vintertema, Lars Engström
Tisdag 23 oktober kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna C
Låt din trädgård vara till
glädje hela året! Lars
Engström, landskapsingenjör på Växtbiten i
Uppsala berättar och
visar bilder på vad
trädgården skulle kunna
erbjuda vintertid. Många
träd och buskar har
vackra knoppar, kvarsittande frukter eller blommar mycket tidigt. Andra
har intressant bark eller
ett skulpturalt växtsätt.
Tillsammans med de vintergröna växterna som skapar
tydlig struktur bildas en spännande och varierad miljö
som lyfter trädgården under vinterhalvåret.
Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke medlemmar.
Trädgård – himmel eller helvete? Heidi Palmgren
Tisdag 13 november kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen
2, Sollentuna C
Heidi Palmgren, välkänd trädgårdsdesigner från bland
annat TV:s Gröna rum och Sköna söndag, delar med sig
av sina tankar kring trädgårdsdesign. Hon är känd för
att skapa välstrukturerade
trädgårdar, och betonar att
man ska skapa sig en trädgård
som passar en själv. Målet
måste vara himmel, inte
helvete.
Heidi drev under många år
Löddeköpinge Plantskola. Hon
har också skrivit klassikern
”Trädgårdens Rum” tillsammans med Christel Kvant. Nyligen fick Heidi ta emot 2018
års Ulla Molin-pris, som delas
ut av Swedish Society of Public
Parks and Gardens. Ulla var en
förebild och vän. Under Stockholms kulturhuvudstadsår skapade Heidi en idéträdgård på Rosendal, med
namnet ”Hommage Ulla Molin”.
Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke medlemmar.

