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Kurs i att tillverka växtstöd av stångstål – med Marianne
Häggkvist-Svärd
Lördag 30 maj kl 11–15 hos Victoria Marklund och Gunnar
Landgren, Noragårdsvägen 36, Danderyd
Här tillverkar vi antingen en 1,2 m hög rund
obelisk eller ett 1,5 m högt sexkantigt stöd.
Stöden är stadiga och passar utmärkt till t.ex.
mindre klematisar, krasse och bönor. Det
behövs ingen svets utan vi använder virtråd
för att sammanfoga de olika delarna så att
konstruktionen blir stadig.

Pris: 550 kr/deltagare inkl. material. Ta
med egen matsäck! Begränsat antal deltagare.
Mer information, anmälan och betalning via
Simple Signup. Länk finns på hemsidan.

Växtkalas hos Lena Boström
Måndag den 1 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 att ta med dig. Var noga med att sätta en
tydlig etikett i krukan. Efteråt blir det fika för 20 kr under
äppelträden.

Skriften ”Byt växter, inte skadegörare!” hittar du på
Riksförbundet Svensk Trädgård hemsida www.tradgard.org.

Sommarprogram
Efter detta program vidtar sedan sommarens
trädgårdsvandringar, och kanske blir det också någon
kurs eller utflykt. Information om detta får du på mejl och
via föreningens webbplats www.sollentunatradgard.se.

Inte medlem än? Så här går du med i vår förening:
Sollentuna Trädgårdsgille är en lokalförening inom
Riksförbundets Svensk Trädgård. På deras hemsida
www.tradgard.org/medlem/bli_medlem.asp kan du läsa
mer om hur du blir medlem och anmäla dig. Glöm inte att
ange Sollentuna Trädgårdsgille som din lokalförening.

E-post
Det är viktigt att vi har din aktuella e-postadress, så att vi
kan påminna dig om kommande programpunkter och
informera om nyinsatta eller ändrade aktiviteter. Kom
ihåg att anmäla om du byter e-postadress. Maila till
epost@sollentunatradgard.se.

www.sollentunatradgard.se
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I vår bjuder vi i vanlig ordning på ett föredrag varje
månad. Då våra vanliga lokaler ska renoveras i
början av året kommer vi vid första föredraget att
hålla till i Arena Klubben på Satelliten, Allfarvägen 4
i Sollentuna centrum.

Glöm inte att alltid ta med ditt medlemskort att
visa upp i entrén. Vid samtliga föredrag blir det som
vanligt både kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för
icke medlemmar.

Välkomstmöte för nya medlemmar
Tisdag 24 mars, 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 den 17 mars via Simple Signup,
anmälningslänk finns på hemsidan. Vid frågor, kontakta
Carina Blixt, tel 070-509 57 10.

Trädgårdsmyller - insekterna som hjälper dig att odla –
med Christina Winter
Tisdag 21 januari kl 19.00, Arena Klubben, Satelliten,
Allfarvägen 4, Sollentuna Centrum
Christina Winter visar bilder och
berättar om humlor, solitärbin,
nyckelpigor och andra insekter
som hjälper oss med pollinering
och biologisk bekämpning. Hur de
lever och vad vi kan göra för att
gynna insekter i trädgården. Vi går
igenom de viktigaste beståndsde-
larna i en mångfaldsträdgård:
perenner, frukt- och bär, blomman-
de gräsmattor och vilda hörn. Det
blir konkreta förslag på växter och
odlingsmetoder samt något om att
bygga insektshotell.

Christina är hortonom och har
arbetat med yrkesmässig träd-
gårdsodling i 30 år. Hon medverkar i Hemträdgården och
andra trädgårdstidningar, håller föredrag och leder
trädgårdsvandringar, ofta med insekter som tema.

Frö- och knölbyteskväll
Måndag 3 februari 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.
Fika erbjuds för 20 kr.

Anmälan till senast 27 januari
agneta.ostlund@telia.com eller
Agneta på 070-783 80 07.

Kallelse till årsmöte
Onsdag 19 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

Gråärter, rovor och den älskade kålroten – med Agneta
Magnusson
Onsdag 19 februari kl 19.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen
2, Sollentuna Centrum
Det blir allt viktigare att värna
om våra gamla lokala köks-
växter. Odlar vi dem inte nu
är de snart borta för alltid. Så
hur smakar en svedjerova?
Vilken sorts kålrot ska du
välja? Är importerade kikärter
bättre än våra egna gråärter?
Om detta och mer därtill
kommer Agneta Magnusson
att berätta om och diskutera
med oss.

Agneta Magnusson är
fröodlande kulturvetare i
Leksand. Hon har nyligen
utkommit med boken ”Gråär-
ter, rovor – och den älskade kålroten” som innehåller
hennes tankar och odlingserfarenheter samt matrecept och
kulturhistoriska glimtar. Hon tar med sig några exemplar
av boken till föredraget.

Konsten att odla som skogen – med Philipp Weiss
Tisdag 24 mars kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna Centrum
Varför växer ogräset så mycket bättre än
morötterna? Och hur hänger det ihop med
att naturen vill skapa skog nästan överallt?
Philipp Weiss berättar vad vi kan lära oss
av naturen för att producera bättre mat
med mindre arbete, samtidigt som vi gör
en aktiv insats för både klimatet och den
biologiska mångfalden.

Philipp Weiss är civilingenjör och diplomerad perma-
kulturdesigner. Philipp är huvudförfattare till ”Skogsträd-
gården: odla ätbart överallt” som blev utsedd till Årets
Trädgårdsbok 2018.

Gammeldags rosor i annorlunda samplantering – med
Gunilla Uhlin-Friberg
Onsdag 22 april kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna

Rosor är inga luslockande växter, utan
riktiga personligheter. Det anser Gunilla
Uhlin-Friberg som sedan slutet på 80-
talet är passionerad odlare av gammel-
dags, doftande rosor.

I sitt föredrag berättar hon om
rosorna i sin egen trädgård. Hon beskri-
ver det typiska för olika grupper och hur
hon använder rosor. Hon ger även
exempel på hur man samplanterar med

både vanliga och mer annorlunda växter som gräs, buskar,
träd och perenner.

Gunilla är stor kännare av rosor och har bland annat
varit redaktör för Rosensällskapets medlemstidning
Rosenbladet i 6 år.

Till sommaren är vi välkomna på en visning av Gunillas
egen rosenträdgård i Enköping. Datum meddelas senare.

Överbydagen
Lördag 9 maj kl 11-00–14.00, Överby Gård, Stäketleden,
Sollentuna
Tillsammans med Överby Gård Konstcentrum, Sollentuna
Hembygdsförening och Sollentuna Biodlare anordnar vi
åter Överbydagen, där det bjuds både konst, konsthant-
verk, växtmarknad och café.

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 förtjäns-
ten. Om du vill sälja växter är det dock
viktigt att du föranmäler dig till
aktivitet@sollentunatradgard.se senast den 1 maj.


