Besök i en inspirerande rhododendronträdgård – hos
Rikard Wedin
Tisdag 28 maj, kl 18.00, Sevensvägen 19, Sundbyberg
I sin villaträdgård har Rikard
Wedin under många år byggt upp
en fantastisk trädgård med cirka
200 olika sorters rhododendron.
Blommande vildarter trängs med
hybrider och azaleor i torvbäddar
där många av plantorna är sällsynta korsningar uppdragna från frön.
Intresseanmälan senast torsdag 23
maj till
aktivitet@sollentunatradgard.se.
Kostnad för visning 30 kr/person, betalas på plats. Det
kan eventuellt bli möjligt att köpa stickling- eller
frösåddsväxter, beroende på hur plantorna överlevt
vintern.
Växtkalas hos Lena Boström
Måndag den 3 juni kl 18.00, Nyodlingsvägen 24, Sollentuna
Nu blir det växtkalas hemma
hos Lena Boström. Ta med dig
överblivna sticklingar och
plantor. Kanske har du delat
gamla perenner som du vill ge
bort? Det är lika roligt att ge
bort plantor som att få, så kom
även om du inte har något
med dig. Sätt gärna i en tydlig
etikett i krukan. Efteråt blir det fika för 20 kr under
äppelträden.
Byt växter, inte skadegörare! heter en skrift utgiven av
Riksförbundet Svensk Trädgård om hur man bäst skyddar
sig och andra från att få oönskade gäster i trädgården. Den
hittar du på deras hemsida www.tradgard.org. Läs gärna den
innan du deltar i växtbyten eller plantförsäljning!

Ytterligare program
Efter detta program vidtar sedan sommarens trädgårdsvandringar, och kanske blir det också någon kurs eller
utflykt. Information om detta finner du i så fall på
föreningens webbplats www.sollentunatradgard.se.
Men Kistamässan då?
Det är i skrivande stund osäkert om STHLM:s trädgårdsmässa kommer att arrangeras på Kistamässan i
år, och vi kan därför inte ta med det i det tryckta programmet. Håll utkik på hemsidan!

Programutskick

Höstprogrammet 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 och informera om nyinsatta eller ändrade
aktiviteter. Kom ihåg att anmäla om du byter adress. Vi
behandlar personuppgifter enligt GDPR-lagen.
Maila till epost@sollentunatradgard.se.
Programmet finns även att hämta i pappersform på
våra föredragskvällar och finns på hemsidan från
december.

Vår och sommar
2019

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

Vi finns på Facebook

Sollentuna Trädgårdsgilles Facebooksida
är till för medlemmarna, en diskussionsplats, inspirationskälla och glädjespridare. Här kan du dela med dig av dina
trädgårdserfarenheter, bilder och idéer
och få goda råd från andra medlemmar.
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Föreningens bankgiro 433-9602

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

www.sollentunatradgard.se

Välkomstmöte för nya medlemmar
Onsdag 16 januari kl 17.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna Centrum
Du som blivit medlem under de senaste åren, vad vill
du få ut av ditt medlemskap i Gillet? Vill du lära
känna andra nya medlemmar och oss i styrelsen? Har
du förslag eller idéer som kan göra vår verksamhet
mer intressant? Före kvällens föredrag vill vi i styrelsen gärna träffa och lära känna dig. Vi bjuder på
lättare förtäring.
Anmälan senast 10 januari till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller Rita Almgren
070-433 71 51.
Lyckopiller för sådd året runt – med Ulla Hasselmark
Onsdag 16 januari kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna Centrum
Ulla Hasselmark bjuder på en resa in
i fröernas magiska värld, fröer som
kan ge just de växter man vill ha till
en låg kostnad. Hela frövärlden
ligger öppen och man kan skaffa sig
de mest avlägsna växter eller grönsaker. Den som vill kan så hela året.
Vintern känns kortare när det gror
och spirar. Ulla går igenom en
mängd såmetoder och även hur man
får tjuriga fröer att komma till liv.
Ulla Hasselmark startade Allt om Trädgård och var
tidningens första chefredaktör. Hon har skrivit ett antal
trädgårdsböcker och även varit ordförande för Sollentuna Trädgårdsgille.
Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlem.
Frö- och knölbyteskväll
Måndag 21 januari kl 19.00 hos Agneta Östlund och
Ingemar Berndtsson, Borevägen 9, Edsviken, Sollentuna
Nu längtar vi efter spirande
grönska igen! Dags att fylla på
förrådet av knölar och fröer. Ta
med dig det du har överskott av,
helst förpackat i små, väl märkta
portioner, så att alla kan få med sig
ett litet paket. Själv kan du botanisera bland det som andra medlemmar tagit med sig.
Kaffe för 20 kr.
Anmälan senast 16 januari till
agneta.ostlund@telia.com eller
Agneta på 070-783 80 07.

Kallelse till Årsmöte
Måndag 18 februari kl 18.30, Amorinasalen,
Aniaraplatsen 2, Sollentuna Centrum
Välkommen på årsmöte. Material till årsmötet
kommer att finnas på föreningens webbplats
www.sollentunatradgard.se. Därifrån kan du
själv skriva ut det. Ett begränsat antal finns även
på årsmötet.
OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen
skriftligen tillhanda senast 4 februari 2019.
Efter årsmötet blir det kaffepaus och lotteri innan
det är dags för föredrag.

”I trädgårdsmästarens spår” – med Elisabeth Svalin
Gunnarsson
Måndag 18 februari kl 19.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen
2, Sollentuna Centrum
Kanske har vi aldrig varit så
kunniga i hortikultur som på 1800talets andra hälft. Många av dess
metoder är högaktuella nu, när
klimatet förändras och odling
försvåras. I föredraget tittar vi på
jord och odling, bevattning, växter
och mångfald, bekämpning och
många fiffiga knep från den tiden
(ca 1870- till 1920-tal).
Elisabeth är författare, fotograf och kulturvetare med
särskilt intresse för trädgård och kulturhistoria. Hon
har skrivit många böcker inom området och har gedigen erfarenhet. Boken ”I trädgårdsmästarens spår”
kommer att finnas till försäljning vid föredraget.
Entré 100 kr för icke-medlem.

Pelargoner, pelargoner! – med Anita Österlund
Tisdag 26 mars kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna Centrum
Anita Österlund, Svenska
Pelargonsällskapet, berättar allt
om pelargoner, olika sorter,
växtens historia, och allmän
skötsel. Vi får tips på hur vi kan
använda pelargoner i trädgården. Sticklingar kommer att
finnas till salu efter föredraget.
Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlem.

Lär dig att göra växtstöd - med Linda Schilén
Torsdag 4 april kl 18-20, Överjärva, Lindas orangeri.
Trädgårdsmästare och konstnär Linda Schilén leder
kursen att tillverka praktiska,
starka och dekorativa växtstöd i najtråd och armeringsjärn som rostar vackert och
harmoniserar i trädgårdens
rabatter.
Kostnad: 300kr/person.
Tillkommer materialkostnad
100kr/pers.
Begränsat antal deltagare, endast medlemmar.
Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag och
betalningsdag är 11 mars. Anmäl dig till
aktivitet@sollentunatradgard.se med namn och telefonnummer eller till Rita Almgren 070-433 71 51.
Betala inte förrän du fått bekräftelse av plats.

Onsdag
Vattenhushållning i vått och torrt – med Henrik Bodin
Måndag 24 april kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna Centrum
Henrik Bodin, trädgårdsmästare/
rådgivare på Riksförbundet Svensk
Trädgård lär oss hur vi ska ta hand om
vårt vatten. Med 100-årsregn och den
varmaste sommaren på 260 år i färskt
minne har vi sett att vädrets växlingar
blivit mer extrema. Med enkla anordningar kan vi ta hand om och spara på
vattnet. Vi lär oss också att vattna på
ett miljösmart sätt.
Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlem
Överbydagen
Lördag 18 maj kl 11.00–14.00, Överby Gård, Stäketleden,
Sollentuna
Tillsammans med Överby Gård Konstcentrum, Sollentuna Hembygdsförening
och Sollentuna Biodlare ordnar vi åter
Överbydagen, med konst, konsthantverk, växtmarknad och café. Om vädret
tillåter sätts den stora väderkvarnen
igång. Hela familjen är välkommen.
Tipsa gärna vänner och bekanta!
Du som har ett överskott av växter inbjuds att komma
och sälja dem under dagen. Du tar med eget bord, säljer
själv och behåller hela förtjänsten. Det är i så fall viktigt
att du föranmäler dig till
aktivitet@sollentunatradgard.se senast den 13 maj.

