
Höstprogram 2014



Trädgårdsbesök i Storängen, Nacka
Lördag den 8 augusti kl 14.30
Vi besöker Olle och Eva Björkströms trädgård. Eva som är konstnär,
trädgårdsdesigner och författare bjuder oss på kaffe och guidar oss runt
i den vackra trädgården.

Trädgården ingår i sällskapet Sju Trädgårdar och på hemsidan
beskrivs trädgården i Storängen så här:

Storängen är ett homogent villaområde starkt präglat av nationalro-
mantikens stilideal. Vi har odlat vår trädgård här sen tidigt 80-tal.
Trädgården har de flesta av dragen som tillhör en nationalromantisk
trädgård, här finns olika rum, olika stämningar, den är uppbyggd kring
en formell ram, med informell plantering. Huset, ritat av Ragnar
Östberg, sätter också sin prägel på trädgården genom sin påtagliga
närvaro.

Se mer på hemsidan för sju trädgårdar www.sjutradgardar.se
Anmälan: Senast den 3 augusti till aktivitet@sollentunatradgard.se

eller till Lotta Erdelyi 0737-67 20 72
Uppge namn och telefonnummer samt meddela om du vill samåka

eller om du kan ta passagerare.
Kostnad 100 kr/person inkl. fika. Avgiften betalas till plusgiro 237

806-5 senast den 3 augusti, ange Storängen och ditt namn.

Ännu kommer många vackra dagar som vi kan tillbringa i
egna eller andras trädgårdar för trevlig samvaro och dela
med oss av både växter och erfarenheter. Men när dagarna
blir kortare blir det skönt att dra sig inomhus och njuta och
inspireras av intressanta föredrag. Drömma om
vårblomning och verktyg i bästa skick!
Väl mött!!

Växtknytis hos Jannecke Schulman, Idunvägen 4
Måndag 31 augusti, kl 18
I höst har vi tänkt tona ner bytet och i stället ha knytis. Det vill säga vi
ställer upp våra plantor eller annat vi vill ge bort. Sen tittar vi på vad
alla andra tagit med sig och sedan får vi ta med oss hem vad vi är
intresserade av. Den som fortfarande vill byta får givetvis göra det. Vill
du ta en slant för dina växter går det också bra. 

Så ta vara på ditt överskott när det vuxit sig stort i trädgården och
låt dina plantor få ett nytt hem hos en annan trädgårdsvän.  

Det är viktigt för både den som lämnar och den som tar emot växter
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.

Det är roligt att veta vad man odlar så sätt i en tydlig etikett. 
Fikastund till en kostnad av 20 kr per person. 

http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/37_byt_vaxter.pdf


Rätt arbetsredskap för din trädgård, Åsa Thulin
Onsdag 9 september kl 19.00, Amorinasalen

Insläpp till 18.50
Med rätt redskap är trädgårdsarbetet så mycket roligare, men hur
skall man välja, och hur ska man sköta om sina redskap för att de ska
hålla? Trädgårdsmästare Åsa Thulin kommer att gå igenom trädgårds-
året och knyta rätt redskap till rätt syssla, praktiska verktyg för an-
läggning av trädgård samt redskap för odling och skörd.  Hon kom-
mer även att dela med sig av tips på sina favoritredskap och låta oss
prova och känna på dem. Det kommer också att finnas möjlighet att
köpa utvalda redskap.

Föredraget kommer dessutom att innehålla trädgårdshistoria med
fokus på trädgårdsredskapen, recept, anekdoter, boktips, inspiration
och egna erfarenheter, bl. a det giftfria skötselprogram som ger gräs-
matta i golfbaneklass. Ni får också ta del av trädgårdsdesignerns
verktygslåda, vilken innehåller praktiska tips för mått, väderstreck och
volym, något vi alla har nytta av även i det löpande trädgårdsarbetet
hemma.

Åsa Thulin är trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner. Hennes
företag Trappa Trädgårdsform hjälper sedan starten 2007 kunder med
anläggningsarbete och skötsel av trädgårdar. Bland kunderna åter-
finns både privatpersoner, förskolor, kommun, byggföretag och
golfklubbar.

Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Äppelbestämning i STINSENS köpcentrum
Lördag 19 september kl 12-15
Vi återkommer med den populära äppelbestämningen och äppelutställ-
ningen i STINSEN. Vi erbjuder då professionell äppelbestämning av
pomologerna Viveka Sproge, Agneta Östlund och Bengt Persson.

Eftersom det här brukar dra många besökare behöver vi vara flera
på plats, och vi hoppas att du vill vara med och hjälpa till i 1 – 1,5
timme.

Hör av dig till aktivitet@sollentunatradgard.se  eller till Haidi Sayar
på telefon 96 07 08 senast den 12 september om du kan ställa upp.

Vårblommande lökar, Jenny Wik Norling
Torsdag 15 oktober, 19.00, Amorinasalen

Insläpp till 18.50
Jenny Wik Norling från Jennys frön & sånt berättar om vårblom-

mande lökar och visar inspirerande bilder. Det kommer att handla om
lökar som blir långvariga i trädgården, spännande nyheter och ovanliga
rariteter.

Jenny kommer att ha med sig godbitar ur sitt sortiment från
www.fron-och-sant.se som vi får handla till bra priser.

Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar.



Liten plats – stora drömmar. Planering av en liten trädgård,
Linda Marend
Tisdag 17 november kl 19.00, Amorinasalen

Insläpp till 18.50
Författaren till boken ”Trädgård med tolv rum och kök” berättar hur
man kan skapa plats för många drömmar på liten yta. Linda Marend
har en radhusträdgård på 240 kvm, och har testat gränserna för vad
man kan få plats med på denna yta. I trädgården har hon skapat tolv
olika trädgårdsrum och ett kök. Hon bjuder både på handfasta tips och
på en berättelse om hur hon planerade och genomförde arbetet med att
skapa den trädgård som är föremål för boken. Boken, som kom ut i
mars 2014, har uppmärksammats i pressen, och trädgården besöktes
av nästan 200 personer på Tusen trädgårdar 2014. Linda Marend är
arkitekt och har haft trädgård som hobby under mer än 25 år. Denna är
hennes fjärde trädgård. http://www.tolvrumochkok.se/

 Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar.
Foto: Doris Beling

Julpyssel
Tisdag 15 december kl 18.30-21.00, Brunnsvikens Trädgård,

www.brunnsvikenstradgard.se
Vi avslutar trädgårdsåret med ett traditionsenligt julgruppsskapande
hos Brunnsvikens Trädgård. Efter en kort introduktion av personalen
som ger oss lite tips och råd ”släpps vi lösa” för att välja växter till våra
julgrupper. 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.

Anmälan (bindande) senast den 10 december till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Åsa Lundgren 070-250 94 46.

OBS! Begränsat antal, endast medlemmar.
Kostnad 250 kr/person. I priset ingår glögg, kaffe eller te, matig

smörgås samt något sött. Därutöver betalar var och en för det material
som går åt. Avgiften betalas till plusgiro 237 806-5 vid anmälan. Uppge
Brunnsviken och namn i meddelandefältet.

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.

Upprop
Har du idéer till aktiviteter?
Kan du baka kaffebröd till någon av våra träffar?
Har du lotterivinster – gärna växter – att skänka?
Hör då av dig till någon i styrelsen.

Missa inte sommarens trädgårdsvandringar

Som vanligt så ordnar föreningen trädgårdsvandringar hela sommaren
lång… Här bjuds trädgårdar av alla slag. Entusiasmen, kunskaperna
och trädgårdsglädjen kommer att möta dig. Vandringen avslutas med
kaffe för en tjuga.

På hemsidan hittar du kalendatiet för sommarens vandringar.


