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

Gå med i vår Facebookgrupp
Sollentuna Trädgårdsgilles
Facebooksida är till för
medlemmarna och är en plats för
information, diskussion,
inspiration och spridning av
trädgårds-glädje. Här kan du
dela med dig av dina trädgårds-
erfarenheter, bilder och idéer och
få goda råd från andra
medlemmar.

Medlemsförmåner

Brunnsvikens Trädgård
Alla medlemmar i Sollentuna Trädgårdsgille får 10%
rabatt på alla varor med ordinarie pris hos
Brunnsvikens Trädgård. Visa ditt medlemskort för
att få rabatten. Mer information finns på
www.brunnsvikenstradgard.se.

Rabatter via Riksförbundet Svensk
Trädgård
Från Riksförbundet Svensk Trädgård får du
tidningen Hemträdgården samt tillgång till
rådgivning, rabatter och resor med mera. Läs mer på
Riksförbundets webbplats www.tradgard.org

www.sollentunatradgard.se



Konsten att odla som skogen – med Philipp Weiss
Tisdag 17 november 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?
Välkommen på ett föredrag med
Philipp Weiss, som 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 är civilingenjör och diplomerad permakul-
turdesigner. Han började anlägga sin första egna
skogsträdgård år 2007 i Stjärnsund i Dalarna. Idag
täcker odlingarna över 2 hektar på fyra olika platser
och omfattar över 300 arter av träd, buskar och örter
med ätliga delar. Philipp är huvudförfattare till
”Skogsträdgården: odla ätbart överallt” som blev
utsedd till Årets Trädgårdsbok 2018

I höst blir det äntligen dags för de
föredrag som vi blev tvungna att skjuta
upp i våras. Det ska bli härligt att ses
igen! Glöm inte att ta med ditt
medlemskort att visa upp i entrén.
Lotteri anordnas i pausen. Entré 100 kr
för icke medlemmar.

Växtkalas
Måndag 31 augusti kl.18, ängen intill Idunvägen 1,
Sollentuna 
Har du fler plantor än du behöver eller är du på jakt
efter något nytt? Kom då på vårt växtkalas.

Kruka ditt överskott och låt dina plantor få ett nytt
hem hos en annan trädgårdsvän. Självklart kan du
komma utan plantor, för det brukar vara gott om
plantor att ta hand om.

Du som ger bort, sätt en tydlig etikett så mottaga-
ren vet vad man fått. Det är viktigt att inte sprida
sjukdomar eller skadedjur. Ta bara med friska plan-
tor och använd ny
jord i krukorna. Du
som hittar nya plantor
– låt dem stå i karan-
tän ett tag. Läs mera i
Riksförbundets
broschyr Byt växter –
inte skadegörare.  

För att se till att
det går att hålla
avstånd kommer växtkalaset att hållas på den stora
ängen/fotbollsplanen invid Idunvägen 1. I år blir det
ingen kaffeservering.

Välkomstmöte för nya medlemmar
Måndag 21 september, 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 styrel-
sen gärna träffa och lära känna dig. Vi bjuder på
lättare förtäring.

Anmälan senast den 14 september via Simple
Signup, anmälningslänk finns på hemsidan. Vid
frågor, kontakta Carina Blixt, tel 070-509 57 10.

Odla på växternas villkor – med Peter Korn
Måndag 21 september kl 19.00, Amorinasalen,
Aniaraplatsen 2, Sollentuna Centrum

Ett föredrag om hur man kan
skapa lättskötta planteringar,
som är fina hela året. Lök-
blomning på våren, blom-
prakt på sommaren och
skönhetsvärden även vinter-
tid. Peters utgångspunkt är
alltid naturen, och kunska-
pen om växternas naturliga
ståndorter är nyckeln till

hans sätt att odla dem på.
Peter är ett av Sveriges ledande namn för att

utveckla kunskap och erfarenheter kring naturhär-
mande och långsiktigt hållbara urbana planteringar,
och han är även med och leder utvecklingen interna-
tionellt. Mest känd är han kanske för sina fram-
gångsrika perennplanteringar i ren sand!

Peter driver tillsammans med sina medarbetare
Klinta Trädgård utanför Höör.

Gammeldags rosor i annorlunda samplantering – med
Gunilla Uhlin-Friberg
Onsdag 21 oktober kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen
2, Sollentuna Centrum
Rosor är inga luslockande växter, utan riktiga per-
sonligheter. Det anser Gunilla Uhlin-Friberg som
sedan slutet på 80-talet är passionerad odlare av
gammeldags, doftande rosor. I sitt föredrag berättar
hon om rosorna i sin egen trädgård. Hon beskriver
det typiska för olika grupper och hur hon använder
rosor. Hon ger även exempel på hur man samplante-
rar med både vanliga och mer annorlunda växter
som gräs, buskar, träd och perenner, och hur man
använder bladformer för att skapa spänning i rabat-
ter och planteringar.

Gunilla är stor
kännare av rosor
och har bland annat
varit redaktör för
Rosensällskapets
medlemstidning
Rosenbladet i 6 år.
Till nästa sommar är
vi välkomna på en
visning av Gunillas
egen rosenträdgård
i Enköping. Datum
meddelas senare.

Julkransar och julgrupper – hos Linda Schilén
Orangeriet, Överjärva gård, Solna. Obs! Två tillfällen
se nedan.
Linda är en föreläsande trädgårdsmästare, konstnär
och författare. Inför julen är vi välkomna till hennes
växthus på Överjärva Gård för att göra julkransar
eller julgrupper. Linda delar entusiastiskt med sig av
goda råd och tips som inspirerar till vårt skapande. Vi
väljer växter och dekorationer som vi använder till
våra verk och det som behövs köps på plats. Det går
bra att ta med egna kärl att plantera i.

Kostnad 280 kr. I detta ingår glögg, kaffe, te och
fikabröd. Till julkransarna ingår kransstomme
och bindtråd och till julgrupperna ingår jord och
grönmossa. Därutöver tillkommer kostnad för de
växter och material som man använder.

Begränsat antal deltagare, endast medlemmar.
Julkransar, onsdag 25 november kl 18.00-20.00. Sista
anmälnings- och betaldag är 8 november.
Julgrupper, tisdag 8 december kl 18.00-20.00. Sista
anmälnings- och betaldag
är 23 november.

Bindande anmälan med
betalning görs i anmäl-
ningssystemet Simple
Signup. Länk finns på
hemsidan och kommer även
att skickas ut i god tid på e-
post.




