Tisdag 18 januari kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna.

Elisabeth Svalin Gunnarsson,
författare, fotograf och kulturvetare med särskilt intresse för
trädgård och kulturhistoria,
berättar om lök- och knölväxterna som är guld värda i
trädgården. Gömda där långt
nere i jorden men ständigt
återkommande som en överraskning på våren – eller hösten.
Vissa får man gräva upp och
vinterförvara, men många av
dem är verkligen befriade från
arbete. Lite benmjöl då och då –
så går det utmärkt. I föredraget
tar Elisabeth upp en härlig
blandning från allium till tidlösa, dahlior till gladiolus.
Sammanlagt ungefär 30-tal
olika sorter. Det blir många bilder och mycket inspiration om
odling, vinterförvaring, kombinationer, krukodling, ängar
och arrangemang!
Elisabeth har skrivit ett flertal böcker genom åren bland
annat I trädgårdsmästarens spår, Dahlior samt I min
trädgård vill jag vara Karin – en praktisk trädgårdsberättelse
från Sundborn. Den senaste boken är Snödroppar – en
galantofil kärlekshistoria, som du kan köpa under föredraget.
Entré 100kr för icke medlemmar.

Frö- och knölbyteskväll
Tisdag 1 februari kl 19.00 i Tintoramasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna

Vi går mot ljusare tider och snart spirar grönskan igen. Då
är det roligt att fylla på förrådet av fröer och knölar. Ta med
dig det du har överskott av, helst förpackat i små, väl märkta
portioner. Vilken glädje att få
botanisera bland det som
andra medlemmar tagit med
sig!
Ta gärna med termos och
något därtill så avslutar vi
frökalaset med gemensam
fikastund.
Ingen föranmälan behövs.

Vi har bjudit in både kända och lite
mindre kända trädgårdsprofiler så
innehållet på föredragen blir variationsrikt med bl a blommor och fägring
i olika former samt tomater och annat
ätbart. Vi får också höra om en lättskött
och klimatsmart metod No-Dig.
Vi önskar dig en inspirerande
trädgårdsvår! Glöm inte att ta med ditt
medlemskort att visa upp i entrén på
våra föredrag.
Kallelse �ll årsmöte
Tisdag 15 februari kl 18.30, Amorinasalen,
Aniaraplatsen 2, Sollentuna
Välkommen på årsmöte 2022.

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 31 januari 2022 på e-posten
aktivitet@sollentunatradgard.se. Efter årsmötet planerar vi
att ha kaffepaus och lotteri innan det är dags för föredrag.

Potager på svenska – med Ane�e Nilsson
Tisdag 15 februari kl 19.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna.

Kom och inspireras till en blomstrande
köksträdgård! Anette Nilsson berättar och
visar bilder från sin köksträdgård. Det blir
prat om hur du planerar en potager, den
viktiga jorden, sådder, favoritsorter, flera
olika färgteman och såklart mängder av
Monika Norrbys vackra bilder från alla år i
köksträdgården på Boäng.
Anette Nilsson, i trädgårdskretsar kallad Anette på Boäng,
driver en av landets mest uppmärksammade köksträdgårdar
och man kan följa henne och arbetet i köksträdgården på
Instagram, Boäng. Hennes bok, Den blomstrande
köksträdgården: potager på svenska, som kom ut i våras har
fått strålande recensioner. Tillfälle att köpa signerade böcker.
Entré 100kr för icke medlemmar.

Färska tomater året runt och Supertomaterna med Jasmine Waara

Vi lär oss göra pionstöd – med Marianne Svärd
Häggvik

Torsdag 10 mars kl 19.00 Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna

Söndag 15 maj kl 10:00, Noragårdsvägen 36 i Danderyd (utomhus)

Varför är egenodlade tomater så mycket
godare än köpta? Finns det extra nyttiga
sorter? Och hur lyckas man med de där
piennolo-vintertomaterna egentligen?
Välkommen på två föredrag med Trädgårdstrollet Jasmine Waara som berättar
om sin strategi för att kunna äta egenodlade, färska tomater året runt och om
supertomater med extra höga halter av nyttigheter. Det blir
också sorttips och råd om var du kan få tag på dessa.
Jasmine är utbildad trädgårdsmästare och pomologstudent.
Hon bor på landet med en sambo, en son, katt, hund och
alldeles för mycket växter. Odlar på friland och i pallkragar
utan växthus i zon 4 i gammal trädgård. Hon beskär fruktträd
åt privatpersoner, bloggar och föreläser om trädgård.
Återkommande ämnen i hennes blogg Trädgårdstrollets
Trädgårdsblogg är tomater, ätbart, sortguider och frukt och
bär. Hon driver också Trädgårdstrollets Trädgårdspodd där
hon diskuterar med gäster om trädgård i allmänhet och om
sorter i synnerhet.
Entré 100 kr för icke medlemmar.

Odla utan spade - med Bella Linde
Tisdag 26 april kl 19.00 Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna

Hälsosam jord, lättskötta och intensiva
odlingar och ett gott miljösamvete – allt utan
ett endaste spadtag!
Den ogrävda odlingen vinner allt fler
anhängare och är på god väg att revolutionera
trädgårdsvärlden. Utifrån boken Odla utan
spade – lättskött och klimatsmart köksträdgård
berättar Bella Linde om allt från anläggning
av no dig-bäddar och hur olika täckmaterial fungerar till hur
livet under markytan beter sig när det får jobba i fred. Att
odla utan spade sparar inte bara miljön och ryggen, metoden
är också vägen till stora och långvariga skördar!
Bella Linde är frilansjournalist och författare med
specialintresse för odling och självhushållning – och därmed
en hållbar livsstil.
Bella har bland annat gett ut böckerna Rätt ur jorden –
handbok i självhushållning, Odla utan spade – lättskött och
klimatsmart köksträdgård och Mästarnas trädgårdsrum.
Bella pendlar mellan familjens lägenhet i Stockholm och
en liten gård utanför Malmköping, hon odlar litet i sta´n och
aningen mer på gården och är dessutom i färd med att lära
sig allt om tillvaron som småbrukare.
Entré 100 kr för icke medlemmar.

Vår 2022

Under Mariannes vägledning får
kursdeltagarna möjlighet att
tillverka ett pionstöd. Man
kommer kunna välja mellan två
sorters pionstöd i obehandlat
rundstål i två olika höjder, ca 60
resp 80 cm höga. Under kursen
tillhandahålls det material,
mallar och verktyg som behövs.
Deltagarna tar med sina egna
handskar, pall och tumstock/
måttband.
Tidsåtgång: 4-5 h inklusive en lunch/fikapaus där alla tar
med det man önskar äta och dricka. Vi kommer att vara
utomhus i Victoria och Gunnars vackra trädgård i Danderyd.
Kurskostnad är 610 kr (60 cm stöd) och 650 kr (80 cm
stöd)

Växtkalas hos Lena Boström
Måndag den 30 maj kl 18.00, Nyodlingsvägen 24, Sollentuna

Vad vore våren utan växtkalas under blommande äppelträd
hos Boströms! 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 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!

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.

Avsändare
Sollentuna Trädgårdsgille
c/o Rita Almgren
Fredsgränd 17, 172 72 Sundbyberg

Dahlior och andra knölar – med Elisabeth Svalin
Gunnarsson

Välkommen �ll e� ny� trädgårdsår! Vi planerar
a� ha föredragen i Amorinasalen i Sollentuna
Centrum alterna�vt sända digitalt via Zoom om
situa�onen så kräver. Håll koll på hemsidan och
i e-posten ifall det blir snabba ändringar i
programmet.

