Inte medlem än?

Vår 2021

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 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 för
information, diskussion,
inspiration och spridning av
trädgårds-glädje. Här kan du
dela med dig av dina trädgårdserfarenheter, bilder och idéer och
få goda råd från andra
medlemmar.

Medlemsförmåner
Vårprogrammet är klart!

Brunnsvikens 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

c/o Rita Almgren
Fredsgränd 17
172 72 Sundbyberg

Rabatter via Riksförbundet Svensk
Trädgård

Avsändare
Sollentuna Trädgårdsgille

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.

Troligen kommer föredragen att sändas digitalt
med föranmälan. Vi har dock bokat fysiska
lokaler ifall pandemiläget skulle ändras i positiv
riktning och vi kan träffas på riktigt igen. Uppdaterad information och länk till anmälan kommer alltid att finnas på vår hemsida och vår
Facebooksida, och skickas även ut via e-post
cirka en vecka före föredragen. Var därför noga
med att se till att föreningen har din aktuella
e-postadress!

Skydda dina växter – med Maj-Lis Pettersson
Tisdag 19 januari kl 19.00
Hortonom och
växtskyddsexpert Maj-Lis Pettersson kommer att informera om
både nya och viktiga, nygamla
skadegörare som kan angripa
trädgårdens växter. Vilka kan vi
bekämpa på biologisk väg? Vilka
andra åtgärder står till buds? MajLis kom 2019 ut med en ny upplaga av ”Skydda din trädgård”. Den är nu reviderad
och utökad med buskar och träd, så nu känns den
komplett. Detta är den enda aktuella växtskyddsboken och går att beställa på nätet.
Titta gärna in på Maj-Lis hemsida
www.gronarad.se som hon har tillsammans med
maken Tomas.
Kallelse till årsmöte
Torsdag den 4 mars
I år genomför vi årsmötet via e-post eller vanlig
post. Årsmöteshandlingarna kommer att skickas
ut via e-post eller post i god tid före mötet,
tillsammans.
OBS. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen
skriftligen tillhanda senast 1 februari 2021.
Drömmen om ett växthus – med Eva Rönnblom
Tisdag 16 februari kl 19.00
Eva Rönnblom, trädgårdsjournalist,
illustratör och författare av trädgårdsböcker delar med sig av sina erfarenheter av att odla i kall- och övervintringsväxthus, enkla drivhus mot vägg,
drivbänk och pallkrage. Valet mellan
glas och kanalplast, värme och ljuskälla
i växthuset berörs. Hon berättar också
om växthus för balkong och små
miniväxthus, köpta och hemgjorda för
sådd och förkultivering inomhus på fönsterbänken.
Citrus och medelhavsväxter som myrten, korkek,
granatäpple, fikon mm odlar Eva i krukor, de får stå
utomhus och prunka under sommaren och vintern
får de spendera i övervintringsväxthuset. Sen vår är
det dags att ställa ut alla medelhavsväxter i trädgården igen. Under sommaren odlar Eva kapris, tomater, basilika, wasabi och drar upp sticklingar i sitt
växthus. Växthuset är också perfekt att dra upp lök och knölväxter i och förgro dahlior.

Odla egen doft – med Elin Unnes
Onsdag 24 mars kl 19.00
Malört, mossrosor och myskgräs – vackra växter med
berusande dofter. Men hur
utvinns blommornas parfym,
och hur ser deras historia ut?
Elin Unnes avslöjar den
doftande trädgårdens hemligheter och delar med sig av
eteriska recept. Det blir
parfymhistoria och handfasta
instruktioner kring hur du
odlar och utvinner doft, samt
en praktisk genomgång av
hur man gör naturlig rökelse
och egen snaps.
Elin Unnes är musik- och trädgårds-journalist.
Hon har bl a skrivit boken ”Den parfymerade trädgården – essenser, rökelse, hudvård och potpurri”
som utkom våren 2020.
Foto: Ulrika Flodin Furås/gatsmart.eu
Ormbunkar – upptäck, fascineras och odla – med Anton
Sundin
Onsdag 21 april kl 19.00
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 förökar man
dem 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 trädgårdsmästare med stor
passion för jord- och hållbarhetsfrågor. Han arbetar
som trädgårdsmästare i Skellefteå men också som
frilansare i sin firma Trädgårdsklok där han skriver
om trädgård, föreläser samt leder kurser och workshops. Anton utkom 2019 med boken Ormbunkar,
som utsetts till Årets Trädgårdsbok 2020.

Kurs i att tillverka växtstöd i stångstål – med Marianne
Häggkvist-Svärd
Söndag 30 maj och lördag 5 juni kl 11–15 hos Victoria
Marklund och Gunnar Landgren, Noragårdsvägen 36,
Danderyd
Vi tillverkar antingen en 1,2 m hög
rund obelisk eller ett 1,5 m högt 6kantigt 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 delarna
så att konstruktionen blir stadig. Det
lättaste är att jobba två och två så
man kan hjälpas åt att hålla i järnen
när man ska binda samman allt.
Pris: 550 kr/deltagare inkl.
material. Ta med egen matsäck!
Begränsat antal deltagare. Mer
information, anmälan och betalning
via Simple Signup. Länk kommer att
finnas på hemsidan längre fram.

Vårens stora växtkalas
Måndag 1 juni kl 18.00 hos familjen Boström,
Nyodlingsvägen 24, Sollentuna
Vi vill gärna fortsätta Trädgårdsgillets härliga tradition att ha växtkalas hos Boströms. Att ge och ta, att
hitta oväntade växter och bli lycklig! Ta med ditt
överskott av växter, väl krukade och märkta och
botanisera runt de välfyllda växtborden. Ta också
med sticklingar ifall du har överskott. Vi placerar
borden glest allt för att undvika trängsel. Ingen
kaffeservering i år, tyvärr.

