
Vår och sommar 2016



Välkomna till ett nytt trädgårdsår! I vår kommer vi att
inleda med vackra bilder och lärorika föredrag om
kända och okända växter. Senare får vi lära oss mer
om hur vi ska ta hand om våra små viktiga
medhjälpare i trädgården.  Vi avrundar förstås med
ett par studiebesök och sedan vidtar trädgårds-
vandringarna under sommaren. Väl mött!

Välkomstmöte för nya medlemmar
Måndag 18 januari kl. 17.30, Amorinasalen, Sollentuna Centrum
Vad vill du få ut av ditt nya medlemskap i Gillet? Har du några förslag
eller idéer att dela med dig av? Före föredraget om klematis vill vi i
styrelsen gärna få träffa och lära känna dig som blivit medlem under
de senaste åren, men som ännu inte varit med på något välkomstmöte.
Föranmälan behövs, eftersom vi bjuder på lättare förtäring.

Anmälan till aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Maria Gille, 070-
575 14 62, senast den 11 januari.

Frö- och knölbyte
Tisdag 12 januari kl. 19.00. Hos Agneta Östlund och Ingemar
Berndtsson, Borevägen 9, Edsviken, Sollentuna
I januari har året vänt och vi börjar längta efter att det ska spira i
krukor och rabatter igen. Då är det dags att fylla på förråden med
knölar och frön. Ta med dig det du har överskott av och kom och lägg
upp det, helst förpackat i små väl märkta portioner, på bordet så att
alla på träffen kan få överblick. Sedan är det bara att sätta igång att
drömma, planera och diskutera om vilka av de växter som bjuds som
passar dina önskemål bäst!

 
Fika serveras för 20 kr.
Anmälan senast lördag 9 januari till agneta.ostlund@telia.com eller
Agneta 070-783 80 07.

En resa i klematisens förföriska värld, Krister Cedergren
Måndag 18 januari kl. 19.00, Amorinasalen, Sollentuna Centrum
Krister från Cedergrens Plantskola (i år 100 år!), i Helsingborg, tar oss med på
en resa i klematisens förföriska värld.
Här presenteras alla tänkbara former av clematis – såväl storblommiga
som småblommiga, fyllda som enkla, tidigblommande som senblom-
mande, starkväxande som svagväxande,
örtartade som vedartade, klängande som
icke klängande samt doftande klematisar,
och naturligtvis ges tips och råd.

Krister har tillsammans med Androm-
eda Matz skrivit en bok om klematis,
”Klematis – över 100 utvalda sorter”, som
gavs ut för en del år sen.

Deras bok samt plantskolans katalog
med rosor och klematis finns att köpa
efter föredraget. Kan betalas kontant eller
med kort.

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



Kallelse till Årsmöte
Onsdag 17 februari kl. 18.30, Amorinasalen, Sollentuna Centrum
Material till årsmötet kommer att finnas på föreningens webbplats
www.sollentunatradgard.se

Materialet kommer också att finnas tillgängligt på årsmötet.
OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen

tillhanda senast 3 februari.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffepaus och lotteri

innan det är dags för föredraget med Gunnar Kaj.

Blommande rum, Gunnar Kaj
Onsdag 17 februari kl. 19.30 Amorinasalen, Sollentuna Centrum

Gunnar Kaj är blomsterkonstnären som under många år ansvarade för
blomsterarrangemangen på Nobelbanketten. Han har också gjort flera
uppmärksammade utställningar, bland annat på Sofiero, Fredriksdal,
Trädgårdsföreningen och Drottningholms slott. www.kaj.se

Med utgångspunkt från sin senaste bok ”Blommande rum” berättar
Gunnar Kaj om hur man kan ge sina rum värme
och liv med hjälp av blommor och blad, från det
enklaste med vårens första blommor från dikes-
kanten till pampiga arrangemang med exklusiva
köpeblommor. Med många vackra bilder berättar
han också om uppdrag med blomsterutsmyckning
av olika fester och utställningar i Sverige och
utomlands.

Gunnar kommer att sälja sin bok efter föredra-
get. Pris 280 kr, betalas kontant eller med Swish.

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

Insekter och fåglar i trädgården, Eva Rönnblom
Tisdag 8 mars kl. 19.00 Amorinasalen, Sollentuna Centrum

Eva Rönnblom, trädgårdsjournalist och författare till flera trädgårdsböcker
håller föredrag om insekters och fåglars betydelse. Pollinerare är viktigt för
att vi ska få frukt och bär, både storskaligt och i våra trädgårdar. Det blir färre
fjärilar, humlor och bin i våra marker och trädgårdar, en oroande utveckling.
Eva berättar vilka växter vi kan odla för att de ska få tillgång till nektar och
pollen och hur vi kan hjälpa pollinerande insekter så att de lättare klarar av att
övervintra.

Efter föredraget säljer Eva småplantor av citrontörne, den enda
citrus som går att odla på friland på våra breddgrader, och korkek

samt sticklingar av lättodlad
härdig frilandsfuchsia, röd- eller
vitblommande, som man själv
får rota.

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



Sollentuna Trädgårdsgille ställer ut på STHLMS Trädgårdsmässa
Fredag 18 – söndag 20 mars, Kistamässan
Sollentuna Trädgårdsgille ställer som vanligt ut på STHLMS Trädgårdsmässa
i Kista för att presentera föreningen och sälja medlemmarnas hemodlade
plantor. Vi behöver din hjälp, både med att stå i montern och att leverera
plantor för försäljning. Det brukar vara mycket roligt att stå på mässan och
prata trädgård. Dessutom får du en chans att se mässan.

Anmäl ditt deltagande och/eller att du har plantor för försäljning
senast fredag 11 mars till aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Åsa
Lundgren-E 070-250 94 46 så får du mer info.

Intressanta frukt- och bärsorter från öst och väst, Leif Blomqvist
Tisdag 19 april kl. 19.00, Amorinasalen, Sollentuna Centrum
Leif Blomqvist driver plantskola i Lepplax, Finland, och är specialise-
rad på växter för kalla klimat. Bär och fruktodling i hemträdgården har
åter igen blivit mycket populärt. Många tycker det är en fantastisk
vardagslyx att kunna gå omkring i den egna trädgården och välja och
vraka bland solmogna bär och frukter. Leif kommer under kvällen att
presentera nya intressanta bär och fruktsorter, som för de flesta är mer
eller mindre obekanta. Vad sägs om vita körsbär och jätteplommon
från Kina, nya goda sorter av ”den eviga ungdomens bär” blåbärstry,
jordgubbshallon m.m.

Leif kommer att sälja pluggplantor av några ovanliga bärsorter samt
signera sina böcker om frukt, bär och rosor efter föredraget. Leif tar
både kort och kontanter.

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

Ympa fruktträd med Agneta Östlund & Lennart Svahn
Torsdag 28 april kl. 18.00, Amorinasalen, Sollentuna Centrum

Vill du lära dig hur man sätter in flera sorters fruktved på befintliga
träd och hur man ”bygger” egna fruktträd från grunden? Kom då till
vår kurs i ympning och lär dig om skarv-, klyv- och barkymp m.fl.
tekniker. Ympmästare Lennart Svahn från Sveriges Pomologiska
Sällskap och Gillets egen ympningskunniga Agneta Östlund kommer
att ge dig en teoretisk genomgång av varför, hur och när man ympar.
Därefter får du möjlighet att själv prova på och tillfälle att göra ditt
alldeles egna lilla äppelträd.

Ta gärna med dig egen brytbladskniv och vass, saxklippande
sekatör samt ett förkläde för att skydda dina kläder. Utrustning kom-
mer även att vara möjligt att låna.

Anmälan (bindande) senast torsdag 14 april till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Ann-Marie Tornegård 08-730
21 76. Uppge namn, epostadress samt telefonnummer.
OBS! Begränsat antal platser, endast medlemmar.
Kostnad 330 kr/person, vilkt inkluderar material och fika med smör-
gås.
Avgiften betalas till plusgiro 237 806-5 snarast efter bekräftelse att du
fått plats. Ange ”Ympkurs” och namn i meddelandefältet.



Bygga insektsbon med Naturskolan
Söndag 8 maj kl. 9.00 – 11.00, Väsby Gård, Järvafältet
Varför ska vi bygga bon till våra vilda insekter? Hur kan man bygga
och arrangera i sin trädgård för att locka och främja våra
pollinatörer? Naturskolan i Sollentuna bjuder in oss till kurs och till-
sammans med dem får vi i Gillet prova på att bygga insektshotell och
andra bon.

Klockan 11 öppnar Naturskolan upp dörrarna till Öppet hus med
tema pollinatörer och ekosystemtjänster. Allmänheten är då välkom-
men och de av oss som vill stannar och fortsätter bygga insektsbon med
besökarna.
Anmälan (bindande) senast söndag 1 maj till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller Victoria Marklund 073-944 38 38.
Uppge namn, epostadress samt telefonnummer.
OBS! Begränsat antal platser, endast medlemmar kl 9 – 11.
Kostnad 150 kr/person som inkluderar material och kursledning.
Fika, kaffebröd och matiga smörgåsar finns att köpa. Det går också bra
att ta med eget fika.
Avgiften betalas till plusgiro 237 806-5 snarast efter bekräftelse att du
fått plats. Ange ”Insektshotell” och namn i meddelandefältet.

Växtkalas hos Lena Boström
Onsdag 25 maj kl. 18.00 hos Lena Boström, Nyodlingsvägen 24,
Sollentuna
Nu är det dags för det traditionsenliga växtkalaset hemma hos Lena.
Ta med dig sticklingar eller plantor som blivit över hos dig. Kanske
har du delat gamla perenner som du vill ge bort? Även gamla träd-
gårdsprylar kan säkert hitta en ny ägare. Att ge och få, en sann fröjd
för alla trädgårdsälskare. Det är också roligt att veta vad man odlar så
om du tar med dig växter, sätt gärna i en tydlig etikett i krukan.
Efteråt blir det ”gofika” för 20 kr under äppelträden.

Handla perenner på Ängsäter, Färingsö
Lördag 4 juni. Viktigt att vara där senast kl. 10.00
Ängsäters perennodling handlar i vanliga fall bara i parti och levere-
rar växter bland annat till Zetas och Slottsträdgården.

Ingen anmälan behövs men det är viktigt att vara där före klockan
10 för att få information av ägaren Krister Löf. Alla inköp måste vara
klara innan klockan 13. OBS! Endast kontant betalning!

Vägbeskrivning: Kör mot Färingsö vid Tappström. En bit efter
skylt mot Svartsjö slott ligger Ängsäter på höger sida, strax efter ett
hygge. Titta gärna på www.angsatersperenner.se för karta.



Trädgårdsbesök till Tyra Hallsénius Lindhe, Engarn, Resarö, Vaxholm
Söndag 12 juni, klockan 13.00
Tyra har en mångfaldens köksträdgård där både växter och djur trivs
tillsammans. Alla är välkomna, med vissa undantag som Tyra kommer
att berätta om.

Trädgården består av en potager och ett växthus. En del av köks-
trädgården är inhägnad med ett pilstaket för att hålla vissa grödor
utom räckhåll för de många rådjuren som finns runt omkring. Pilstake-
tet har också ett par andra funktioner, vilka de är berättar Tyra mer
om, och hon kommer även att visa hur hon på ett kanske något annor-
lunda sätt odlar i sin köksträdgård.

Tyra tar även upp frösådd, jordförbättring, nyttodjur och samod-
ling och hur man kan göra bruksföremål av pil. Sedan blir det en del
om växthuset förstås.

Anmälan (bindande): senast söndag 29 maj till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Anne-Marie Tornegård 08-730
21 76. Uppge namn, epostadress samt telefonnummer.
OBS! Begränsat antal platser, endast medlemmar.
Kostnad: 235 kr/person och då ingår kaffe, te och något gott till.
Avgiften betalas till plusgiro 237 806-5 snarast efter bekräftelse att du
fått plats. Uppge ”Tyra” och namn i meddelandefältet.

Utflykt till Kunskapsparken, Ultuna, Uppsala
Söndag 10 juli kl.11.00
Landskapsarkitekt Roger Elg tar oss med på en vandring i Ultuna
Kunskapspark och Ullbo Woodland Garden. Vi tittar på träd, buskar
och perenner och pratar om trädgårdens skötsel och anläggning.

Ultuna kunskapspark, inklusive Ullbo Woodland Garden, är en
demonstrationsanläggning för undervisning och forskning vid SLU i
Uppsala, men också en plats för rekreation och inspiration - öppen för
alla!

I samband med besöket finns möjlighet att köpa perenner från
Rogers eget

sortiment, bl.a. ett stort urval av funkior. Kontant betalning önskas.
Vi samlas på parkeringen vid Ultunarestaurangen klockan 11.00 där

Roger kommer att ha en kort introduktion före rundvandringen.
Efter visningen äter vi tillsammans medhavd matsäck.
Anmälan (bindande): senast onsdag 15 juni till

aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Rita Almgren 070-433 71 51.
Uppge namn, epostadress samt telefonnummer.

OBS! Begränsat antal platser, endast medlemmar
Kostnad: 75 kr/person. Avgiften betalas in till plusgiro 237806-5

snarast efter bekräftelse att du fått plats. Uppge ”Ultuna” och namn i
meddelandefältet.


