


Observera att vi bytt lokal för höstens två första föredrag. Vi har även bytt inbetalningskonto till BG 433-9602.

Växtkalas hos Jannecke Schulman
Måndag 29 augusti kl. 18.00, Idunvägen 4, Sollentuna

Har du fler 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 är roligt att veta vad man bär hem, så sätt i tydliga etiketter. Det går lika
bra att komma utan plantor, för utbudet brukar vara stort och i praktiken skänker vi hellre än byter.

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. Du som tar hem – 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.

Sensommar i trädgården, Gunborg Mattsson
Tisdag 13 september kl. 19.00, Ljusgården i Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna C

Gunborg Mattsson arbetar sedan många år på Zetas handelsträdgård. Hon är även trädgårdsskribent
och har skrivit boken Plantskolans bästa val.  I kväll ska hon ge oss tips på växter som förlänger
blomningen i trädgården.

När man planerar sin trädgård är det alltför vanligt att fokusera på vårblomning. Vi har tre
höstmånader, augusti, september, oktober, då det kan vara mycket vackert i trädgården. Detta vill
Gunborg fokusera på denna kväll. Hon slår även ett extra slag för släktet astrar, en växt som tyvärr
tappat i popularitet de senaste åren. Detta är synd efter-som astrar kan ge oss blomsterglädje från juli
till långt in i oktober.

Lotteri i pausen. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Stora Äppelhelgen
Riksförbundet Svensk Trädgård har utlyst den 25 september till Äpplets dag. Från
och med nu kommer den 25 september att vara en högtidsdag för alla som älskar
äpplen.

Vi inleder med äppelbestämning redan på lördagen
Lördag 24 september kl. 10-16 finns vi på Slottsträd-gården, Ulriksdal

Vi samarbetar med Slottsträdgården som visar en äppelutställning av en mängd
olika sorter och erbjuder professionell äppelbestämning. Gillet kommer att vara där
på lördagen för att representera föreningen, svara på allmänna frågor om äpplen
och trädgård samt hjälpa till med det hela. Vill du veta vilka äpplen du har så ta
med 5-6 stycken av var sort.

Bergianska trädgården på egen hand
Lördag 17 september kl. 13.00
Vi träffas utanför Gamla Orangeriets entré. Sedan strövar vi runt i träd-gården tillsammans, men
utan guide, på jakt efter växter som är vackra på hösten. Förhoppningsvis kan vi hitta massor av
inspiration till sådant som kan ge våra egna trädgårdar höstfägring och förlänga säsongen för
trädgårdsnjutning.

De som vill kan sedan avsluta upptäcktsfärden med fika i Gamla Orangeriets härliga café som
har öppet till kl. 16.00. De har även lunchservering, ekologisk och vällagad.

Ingen föranmälan. Parkering är densamma som för Plantagen.



Odla i pallkrage, Eva Robild
Onsdag 5 oktober kl. 19.00, Ljusgården i Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna C
Trädgårdsförfattaren Eva Robild föreläser om att odla i pallkrage – det smarta och lata sättet att odla
alltifrån grönsaker till bärbuskar, sommarblommor, tulpaner, perenner och vitlök. Knep och genvägar
till en lyckad odling! Eva Robild är frilansjournalist och författare till ett tiotal trädgårdsböcker. Hon är
också redaktör för SVT:s program Trädgårdstider.

Eva säljer boken ”Odla i pallkrage” för 150 kr under kvällen. Kontant betalning.
Lotteri i pausen. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Skuggväxter i trädgården, Roger Elg
Tisdag 22 november kl. 19.00, Arena Satelliten Klubben, Allfarvägen 4, Sollentuna C
Hur kan vi planera och gestalta med växter i den skuggiga delen av trädgården? Vilka perenner,
buskar och träd trivs bäst här?

Landskapsarkitekt Roger Elg före-läser om skuggväxter i trädgården. Han undervisar och forskar
sedan 20 år tillbaka på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och är inriktad på växtanvänd-
ning, trädgårdshistoria och förvaltning.

Lotteri i pausen. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Julpyssel
Onsdag 14 december kl. 18.30 – 21.00, Brunnsvikens Trädgård och Café
Vi håller på traditionen och avslutar trädgårdsåret med julgruppsskapande hos Brunnsvikens Träd-
gård och Café. 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 9 december till aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Carina Blixt 0705-09 57 10.
OBS! Begränsat antal, endast medlemmar. Kostnad 350 kr/person som betalas till bankgiro 433-9602 vid anmälan.

Uppge Brunnsviken och namn i meddelandefältet. OBS! Nytt bankgironummer!
I priset ingår glögg, kaffe eller te, matig smörgås samt något sött. Därutöver betalar var och en för det material som

går åt.  Vi får 15 % rabatt på alla inköp denna kväll.
Hemsida www.brunnsvikenstradgard.se.

Det är i grunden en helt vanlig villaträdgård från 1930-talet, men eftersom Agneta roar sig med att
ympa in gamla svenska kultursorter på trädgårdens äppel- och päronträd så innehåller trädgården vid
det här laget 60-70 sorters äpplen och ett dussin päronsorter. Vad sägs om Ananaskanel, Druväpple,

Edsbergs Rambour, Eldrött Duväpple, Fågelsångsäpple, Gyllene Kitajka, Madam Palm, Munthes Rosenäpple eller
Nådig Frun? Hälften av ymparna ger ännu inte frukt, men goda chanser finns ändå till en variationsrik skörd. Välkom-
men till en vandring bland äppelträden där det bjuds information om de olika sorterna, äppelhistoria och provsmak-
ning – för äpplen smakar olika.

Fika serveras för 20 kronor.

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?
Har du lotterivinster – gärna växter – att skänka?
Hör då av dig till någon i styrelsen.

Missa inte sommarens trädgårdsvandringar
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