
Välkomstmöte för nya medlemmar
Onsdag 18 januari kl.17.30 i Tintomarasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna C
Välkommen till möte för nya medlemmar! Tanken är att du
får höra vad Trädgårdsgillet erbjuder. Vi
är glada för input och idéer, så du har
möjlighet att komma med tankar och
önskemål om aktiviteter och program-
punkter. Och du träffar andra trädgårds-
intresserade, byter åsikter och kanske får
nya vänner!

Tveka inte att komma till välkomstmötet även om du blev
medlem för något år sedan. Vi har inte haft träffar under
pandemin.

Anmälan gör du på Simple Signup, länk kommer att
skickas ut och finnas på hemsidan.

Ljussä�ning av trädgården - med Torbjörn Eliasson
Onsdag 18 januari kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2
Sollentuna C
Intresset för att förhöja upplevelsen av sin trädgård eller

uteplats med hjälp av ljussättning blir
allt större. Ljus tillför mycket både
estetiskt och funktionellt, men hur ska
man tänka när man ljussätter en träd-
gård?

Torbjörn Eliasson, arbetar för White
arkitekter och är en internationellt

uppmärksammad ljusdesigner. Han delar med sig av sin
kunskap i ämnet, såsom bl a vilka platser är extra viktiga att
belysa, hur skapar vi positiva upplevelser med ljus i träd-
gården, hänsyn tagen till energi och miljö samt vilka lampor
ska man ha? Kvällen bjuder på mycket inspiration och en hel
del praktiska tips och råd.

Kaffepaus och lotteri. Entré 120 kr för icke-medlem.

Frö- och knölbyteskväll
Tisdag 7 februari kl 19.00 i Tintoramasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna C
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!

Vi kommer att ha glädjen att ha besök av
Dahliaentusiasterna som visar hur man kan
dela på knölarna!

Ta gärna med termos och något därtill så
avslutar vi frökalaset med gemensam
fikastund. Ingen föranmälan behövs.

Vinter/vårprogrammet är nu klart.
Fyra intressanta föredrag med både kunskap
och inspira�on väntar på dig! Vi planerar a� ha
föreläsningar i Amorinasalen i Sollentuna
Centrum, men har zoom som reserv.
Längre fram i foldern hi�ar du också informa-
�on om växtkalaser och om en workshop i
vintersådd.
Programmet kan hämtas digitalt från hemsidan
och finns också i tryckt form vid insläpp �ll
Amorinasalen.

Kallelse �ll årsmöte
Tisdag 21 februari kl 18.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna C
Välkommen på årsmöte 2023. 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 2023,
aktivitet@sollentunatradgard.se.

Odla dina egna sni�blommor, från frö �ll vas – med
Sofia Wikander, Gillmyra Blomster
Tisdag 21 februari kl 19.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2
Sollentuna C
Närodlade snittblommor och den så
kallade Slow-Flowerrörelsen är i ropet. Att
med stor miljöomsorg odla blommor i
säsong för buketter och arrangemang får
allt större uppmärksamhet.

Sofia Wikander driver Gillmyra
Blomster, en småskalig snittsblomsodling
och floriststudio i Österåker. Hon kommer
och berättar om sin egen odling, Slow
Flower och hantverket bakom att odla
snittblommor för produktion på ett hållbart sätt. Hon berättar
om hur man kan tänka när man odlar snittblommor både i
liten och större skala, vilka sorter som passar till snitt hur de
odlas i säsong, skördas och binds till vackra buketter.
Entré 120 kr för icke-medlem.

Konsten a� beskära – med Eva Robild
Tisdagen 14 mars kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna C
Det är en konst att beskära och innan man ger sig ut med såg
och sekatör är det bra att känna till
grundläggande tekniker, men också
hur olika buskar och träd reagerar på
beskärning. Med beskärning kan din
tråkiga buske förnyas och ge ett helt
annat intryck.

Författaren Eva Robild ger svaren
på varför, hur och när du bäst beskär
prydnadsväxter, fruktträd och bär-
buskar i din trädgård. Evas bok
Konsten att beskära träd och buskar
har av Stockholms Gartnersällskap
tilldelats priset Årets Trädgårdsbok
2021.

Kaffepaus och lotteri. Entré 120 kr för icke-medlem.

A� fly�a en trädgård – med Lo�a
Erdelyi
Onsdag 19 april kl 19.00, Amorinasalen,
Aniaraplatsen 2, Sollentuna C
Dagen kom när vi behövde flytta till ett
annat hus. I Duvbo hade vi en härlig
träd-gård, som vi byggt upp och
utvecklat under många år. Trädgården
gav både oss och våra besökare mycket
glädje och njutning. Det fanns bl a
växthus, vattenfall och damm, form-

klippta häckar, köksträdgård, fruktträd och bärbuskar. Flera
växter var valda för att gynna den biologiska mångfalden
och en hel del för att ge trädgården en spännande struktur
under alla årstider.

Vi ville förstås ta med oss den trädgård vi älskade, men det
går ju inte. Hur gör man då?

Lotta berättar om hur hon och Georg planerade och
genomförde det här projektet, där de tog med sig såväl idéer
och erfarenheter som en del växter från sin gamla trädgård.

Det blev en både
spännande och drama-
tisk trädgårdsresa, som
dock inte ville inordna
sig efter de ursprungliga
planerna.

Följ med och se hur
det gick!

Kaffepaus och lotteri.
Entré 120 kr för icke-
medlem.
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Vår 2023
Växtkalas hos Lena Boström
Måndag 29 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? Sätt
i en tydlig etikett i krukan. Det är
lika roligt att ge bort plantor som
att få, så kom även om du inte har
något med dig.

Efteråt blir det fika för 20 kr
under äppelträden.
Byt växter, inte skadegörare!
heter en skrift utgiven av Riks-
förbundet Svensk Trädgård om hur
man bäst skyddar sig och andra
från att få oönskade gäster i träd-
gården. Den hittar du på deras
hemsida www.tradgard.org. Läs gärna den innan du deltar i
växtbyten eller plantförsäljning!

Workshop - VINTERSÅDD
Vi erbjuder två �llfällen, lördag 11
februari respek�ve söndag 26 februari
Vill du lära dig om vintersådd?
Veronica Axelsson på Sandra
Cottage har vintersått i många år
och tycker det är ett häftigt sätt att
dra upp perenner, sommarblommor
och grönsaker. Och det bästa är att
man har dem ute...

Veronica kommer att hålla en
föreläsning om det fina med att så och ställa ut i snön.

Ni får lära er grunderna i vintersådd och ni kommer också
att få göra det på riktigt och gå hem med en vintersåddslåda
för att ställa ut i trädgården eller på balkongen i väntan på
våren…

Kostnad: 300 kronor. I det ingår
föreläsning, mat och dryck och en egen
vintersåddlåda med jord och fröer.
Antalet deltagare är begränsat till 8
deltagare per tillfälle.
Adress: Sandavägen 20 Upplands Väsby
Anmälan: direkt till Veronica på
fam.Axjonsson@gmail.com

www.solllentunatradgard.se


