
Julkransar och julgrupper – hos Linda Schilén
Onsdag 24 november respek�ve Torsdag 9
december kl 18-20. Orangeriet, Överjärva gård,
Solna
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 inspi-
rerar 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 300 kr. I detta ingår glögg, kaffe, te och fikabröd.

Till julkransarna ingår kransstomme och bindtråd och till
julgrupperna ingår jord och grönmossa. Därutöver till-
kommer kostnad för de växter och material som du använder.

Julkransar, onsdag 24 november kl 18.00-20.00. Sista
anmälnings- och betaldag är 7 november.
Julgrupper, torsdag 9 december kl 18.00-20.00. Sista
anmälnings- och betaldag är 22 november.

Bindande anmälan med betalning görs via vårt anmälnings-
system Simple
Signup. Länk finns
på hemsidan och
kommer att skickas
ut i god tid via e-
post.
Begränsat antal

deltagare, endast
medlemmar.

Växtkalas på ängen
Måndag 30 augus� kl 18, ängen in�ll Idunvägen 1,
Sollentuna

Trädgårdsgillet kommer att ha sensom-
marens stora växtkalas på ängen intill
Idunvägen 1. Det kommer att bli rymligt
och luftigt att botanisera bland plantorna.
Har du mer plantor än du behöver eller

är du på jakt efter något nytt? Kruka ditt
överskott när det vuxit sig stort i din
trädgård 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, sätt en tydlig etikett så
mottagaren vet vad man fått.
Det är viktigt att inte sprida sjukdomar eller skadedjur.

Föröka därför bara friska plantor och använd ny jord i
krukorna. Låt nya växter stå i karantän ett tag. Läs mer i
Riksförbundets broschyr “Byt växter – inte skadegörare”.

I huvudet på en trädgårdsrådgivare - med
Lise-Lo�e Björkman,
Onsdag 17 november kl 19.00, Amorinasalen,
Aniaraplatsen 2, Sollentuna C
Lise-Lotte Björkman är rådgivare på Riksförbundet Svensk

Trädgård. I denna föreläsning berättar hon
om en trädgårdsrådgivares arbete. Vi
kommer att få höra om vanliga, aktuella
och mer udda trädgårdsfrågor som ställs.
Vissa frågor är återkommande, vissa rent
roliga medan andra ger ny lärdom och
insikt. Det är våra frågor som är grunden i
hennes rådgivararbete. Tips och råd utlovas
och egna frågor är välkomna under före-
draget.
Entré 100 kr för icke medlemmar.

Ormbunkar – upptäck, fascineras och odla – med
Anton Sundin
Onsdag 3 november kl 19.00, via Zoom, länk
skickas ut e�er anmälan via Simple Signup
Föreläsningen tar dig från forntid, via ormbunksgalenskapen
i det viktorianska Storbritannien, in i vår tid, och berör på
vilka sätt ormbunken har använts
och hur den kan användas i dag,
inte minst i trädgården. Hur
skötselkrävande är ormbunkar och
hur förökas dom bäst? Varför ska vi
kompostera örnbräken? Det blir
många odlingstips och skötselråd
för trädgårdens ormbunkar – och
dessutom en djupdykande
botanisering bland de många arter
av ormbunkar, som är härdiga för
trädgårdsodling i Sverige.
Anton Sundin är trädgårds-

mästare med stor passion för jord-
och hållbarhetsfrågor. Han arbetar som trädgårds-mästare i
Skellefteå, men också i sin firma “Trädgårdsklok”, där han
skriver om trädgård, föreläser samt leder kurser och
workshops. Anton utkom 2019 med boken “Ormbunkar”
som utsågs till Årets Trädgårdsbok 2020.
Entré 100 kr för icke medlemmar.

Konsten a� odla som skogen – med Philipp Weiss
Onsdag 15 september kl 19.00, Amorinasalen,
Aniaraplatsen 2, Sollentuna C
Varför växer ogräset så mycket bättre än morötterna? Och
hur hänger det ihop med att naturen vill
skapa skog nästan överallt?
Välkommen till ett föredrag med Philipp

Weiss, som berättar vad vi kan lära oss av
naturens sätt att odla skog 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 utbildad civilingenjör och diplomerad

permakulturdesigner. Han började anlägga sin första egna
skogsträdgård år 2007 i Stjärnsund i södra Dalarna. Philipp
är huvudförfattare till ”Skogsträdgården: odla ätbart
överallt” som blev utsedd till Årets Trädgårdsbok 2018.
Entré 100 kr för icke medlemmar.

Hydroponisk odling – med Niklas Hjelm
Torsdag 21 oktober kl 19.00, via Zoom, länk
skickas ut e�er anmälan via Simple Signup
Hydroponisk odling är en växande trend
som både nya och gamla odlare börjat
upptäcka. Det är en odlingsform som
passar många eftersom du odlar helt utan
jord - bara med vatten och näring - och
därför extra lämplig för den som inte har
en egen jordplätt men ändå vill odla sin
egen mat. Fördelarna är många, du kan
odla mer på mindre yta, det växer snabbare, du slipper kånka
jord och framförallt slipper du vattna flera gånger i veckan.
Perfekt för dig som vill få in det gröna i vardagen.
Hydroponiska odlingar fungerar både inne och ute, på

balkong och uteplats. Det går att odla i princip allt: örter,
sallat, bär, tomater, chili eller grönsaker, som squash, gurka,
bönor, ärtor och kål.
Niklas Hjelm är ordförande i föreningen Hemmaodlat och

nu aktuell med boken “Hydroponisk odling - Köksträdgård
utan jord”.
Entré 100 kr för icke medlemmar.

Inte medlem än?
Så här går du med i vår förening:
Sollentuna Trädgårdsgille är en lokalförening inom Riks-
förbundet 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 programpunkter och
informera om nyinsatta eller ändrade aktiviteter. 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
förr information, diskussion, inspiration
och spridning av trädgårdsglädje. Här kan
du dela med dig av dina trädgårdserfaren-
heter, bilder och idéer och få goda råd
från andra medlemmar.

Medlemsförmåner
Brunnsvikens Trädgård & Åkersberga Väx�örsäljning
Alla medlemmar i Sollentuna Trädgårdsgille får 10 % rabatt
på varor med ordinarie pris hos Brunnsvikens Trädgård och
Åkersberga Växtförsäljning. Visa ditt medlemskort för att få
rabatten. Webbplatser www.brunnsvikenstradgard.se och
bergavaxter.se/

Raba�er 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.

Vi planerar a� ha höstens föredrag an�ngen iVi planerar a� ha höstens föredrag an�ngen i
Amorinasalen eller sända digitalt via Zoom. IAmorinasalen eller sända digitalt via Zoom. I
båda fallen behövs föranmälan i Simple Signup.båda fallen behövs föranmälan i Simple Signup.
Vi tar hänsyn �ll myndigheternas rekommen-Vi tar hänsyn �ll myndigheternas rekommen-
da�oner och krav när det gäller coronarestrik-da�oner och krav när det gäller coronarestrik-
�oner vid �dpunkten för respek�ve föredrag.�oner vid �dpunkten för respek�ve föredrag.

Höst och vinter 2021

www.sollentunatradgard.sewww.sollentunatradgard.se
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Välkommen �ll en välfylld trädgårdshöst med nya,
spännande föredrag. Vi får bl a höra om hydroponisk
odling, odla som skogen och vi får träffa en trädgårds-
expert som svarar på knepiga frågor. Vi kommer a�
vara i Amorinasalen, men sänder också några
föredrag via Zoom. Håll utkik på hemsidan och i e-
posten ifall det blir snabba ändringar i programmet.


