
Gå med i vår Facebookgrupp
Sollentuna Trädgårdsgilles Facebooksida är till för
medlemmarna och är en diskussionplats, inspirations-
källa och glädjespridare. Här kan du dela med dig av
dina trädgårdserfarenheter, bilder och idéer och få goda
råd från andra medlemmar.

www.sollentunatradgard.se

Höst och vinter
2017

Föreningens bankgiro 433-9602
Betala inte för aktiviteter som kräver anmälan förrän
du har fått bekräftelse om plats. Betalningsuppgifter
framgår av bekräftelsen du får.

Julpyssel
Tisdag den 12 december kl. 18.30 – 21.00, Brunnsvikens
Trädgård www.brunnsvikenstradgard.se

Vi närmar oss jul och enligt tradi-
tion är vi välkomna till Brunns-
vikens Trädgård för att skapa våra
egna jularrangemang. Nytt för i år
är att vi även kan välja att göra
julkransar under handledning.
Kvällen inleds med en kort intro-

duktion av personalen med lite tips och råd. 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.

Anmälan (bindande) senast den 7 december till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Carina Blixt
0705-09 57 10. OBS! Begränsat antal, endast medlemmar.
Kostnad 350 kr. I priset ingår glögg, kaffe eller te, matig
smörgås samt något sött. Därutöver betalar var och en för
det material som man använder. Vi får 15 % rabatt på alla
inköp denna kväll.

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 att hämta i
pappersform på våra föredrags-
kvällar och finns på hemsidan
från juli.

Medlemsförmåner
Brunnsvikens Trädgård
Alla medlemmar i Sollentuna
Trädgårdsgille får 10 %
rabatt på alla varor med
ordinarie pris hos Brunns-
vikens Trädgård & Café.
Rabatten gäller även i Caféet.
Visa ditt medlemskort med
giltigt årsmärke för att få
rabatten.

Hästgödsel
Du har också möjlighet att
alldeles gratis hämta
brunnen hästgödsel och torv
hos Stina Ekman på Boda
gård. Ring Stina Ekman på
telefon 0703-066408 innan du
kommer för att bestämma
tid. Ta med egna säckar eller

köp på plats för en billig summa.

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 webb-
plats www.tradgard.org



Växtkalas hos Jannecke Schulman
Måndag 28 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 an-
vänd gärna ny jord i krukorna. Låt nya växter stå i karan-
tän 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 2 september kl. 13-15, Frestavägen 140,
Sollentuna

I år prövar vi något nytt – en
trädgårdsloppis! Kom och fynda
bland krukor, planteringskärl, stora
och små redskap och trädgårdsma-
skiner – eller sälj av dina gamla om
du tycker att det börjar bli för
trångt i redskapsboden! Ta med dig
eget bord, sätt dina egna priser –
eller sälj direkt från bakluckan. Allt

som på minsta sätt kan betraktas som trädgårdsrelaterat
är välkommet!

Anmäl dig till Claudia Eriksson senast den 2 augusti,
mail claudiasloppis@bombusbygg.se, telefon 073-
519 28 62 om du vill vara med och sälja på loppisen.

Fika kan köpas på plats för 20 kr.

Pioner i villaträdgården med Gunnar Johansson
Torsdag 7 september kl. 19.00, Amorinasalen, Sollentuna
Centrum

Bondpioner, luktpioner och dill-
pioner är trogna gamla bekanta i
trädgården, men det finns många
fler sorter. I kvällens program pre-
senteras bl.a. amerikanska pionhy-
brider, kinesiska busk-pioner, nya
Itoh-hybrider och även de gamla
klassiska franska pionerna. 

Ett avsnitt med tips om plante-
ring och skötsel av pionerna samt
information om hur man går till

väga vid sådd av pioner ingår också i föredraget. Pioner
är kända för att vara friska och motståndskraftiga, men
ett litet avsnitt om pionens sjukdomar och skadedjur blir
det ändå. 

Som avslutning visar Gunnar några bilder som visar
att det inte bara är vi människor som tycker om pioner.
Även pollensamlande bin och humlor uppskattar dem,
och då främst de enkla sorterna.

Gunnar Johansson började samla
på pioner 2011, startade hemsidan
pionsidan.com och kom med i det
nystartade Svenska Pionsällskapet
2013. Han har (hittills) samlat på sig
cirka 140 olika sorter av pioner i sin
villaträdgård.

Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke-medlem-
mar.

Äpplets dag hos Agneta Östlund och Ingemar
Berndtsson
Söndag 24 september kl. 13-16, Borevägen 9, Sollentuna

I år infaller Äpplets dag den 25
september på en måndag, så vi firar
på söndagen i stället! I Ingemars
och Agnetas trädgård finns många
äppelsorter, ett femtiotal på de
stora gamla träden, och (beroende
på hur årets nyympade småträd tar
sig) ungefär lika många i kall-

bänkarna. De flesta är gamla kultursorter som inte längre
finns att köpa i handeln, eller vad sägs om Ananaskanel,
Druväpple, Greve Pers Bordsäpple, Nådig Frun eller
Vrams Järnäpple?

Agneta roar sig med att föröka de gamla äppelsor-
terna, ett litet bidrag till att de inte ska falla i glömska.
Alltså är det här en trädgård som gjord för Gillets med-
lemmar att komma och vandra bland äppelträden och
smaka på olika äppelsorter – för äpplen smakar olika.
Förra året stod provsmakningsbordet dukat med 30 sor-
ter. Undrar hur många vi får ihop i år?

 Fika serveras för 20 kronor.

Näring – om växterna själva får välja, med Tom Ericsson
Tisdag 17 oktober kl. 19.00, Amorinasalen, Sollentuna
Centrum

Trädgårdsbutikernas utbud av
gödselmedel är idag mycket
omfattande. Nu finns olika produk-
ter avsedda för orkidéer, kaktusar,
bonsaier och pelargoner. Även
växterna i trädgården har fått egna
gödselmedel designade för rhodo-
dendron, rosor, gräsmattan och
köksträdgården. Men behövs
verkligen alla dessa gödselmedel,
och hur ska ett gödselmedel se ut
om växterna får bestämma?

Under kvällen kommer Tom
Ericsson att besvara de ofta åter-

kommande frågorna när, med vad och hur ofta man skall
ge sina växter näring.

Tom Ericsson är
idag pensionerad lärare
och forskare från SLU
och en passionerad
odlare av växter från
jordens alla hörn.

Kaffepaus och lotte-
ri. Entré 100 kr för icke-
medlemmar.

Våtbäddar – Att odla i besvärligt läge med Pia Myrberg
Torsdag 9 november kl. 19.00, Amorinasalen, Sollentuna
Centrum

Många av oss trädgårdsentusiaster
vill odla sådant som egentligen inte
trivs i den egna trädgården. Pia
Myrberg är kunnig odlare, medlem
i Trädgårdsamatörerna sedan 20 år
samt driver den exklusiva, pyttelilla
plantskolan Torvan på sin tomt.
Läget är mycket torrt och magert,
och hennes sätt att lösa problemet
är att bygga våtbäddar. Hon

kommer att berätta hur man skapar en våtbädd, men
också presentera några andra metoder för att kunna odla
spännande växter. Vi får naturligtvis också se och höra
om många av hennes
växter.

Om höstens väder tillå-
ter tar Pia med sig växter till
försäljning. Kontant betal-
ning.

Kaffepaus och lotteri.
Entré 100kr för icke-med-
lemmar.

Varmt välkommen till en ny, inspirerande träd-
gårdshöst! Vi hoppas att du ska tycka att pro-
grammet är riktigt mustigt och härligt. Vi börjar
som vanligt med växtbyte och fördjupar oss
under hösten bland annat i pionernas sköna
värld, lär oss mer om vilken näring växterna
behöver och hur man kan göra när trädgårdens
läge inte överensstämmer med ambitionerna.
Nytt för i år är också en trädgårdsloppis, medan
Äpplets dag och det mysiga julpysslet på Brunns-
viken redan blivit något av en tradition.


