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Programblad nr 3, hösten 2011  
 

Vilken sommar vi haft! I Sollentuna blev det hetta och torka under högsommaren. På andra ställen i 
landet kom det i stället mycket regn. Oavsett var vi tillbringade vår sommar så frestade den på 
växtligheten, men ändå har ju allt sin tjusning och en eller annan utmaning ska väl en 
trädgårdsentusiast klara av. Eftersom en sann trädgårdsmänniska alltid ser framåt (Eller hur?) så 
bjuder Gillet på ett höstprogram som gör oss alla väl förberedda inför nästa års utmaningar. 
 
Väl mött på höstens många trivsamma träffar!! 

 

Tisdag 6 september kl 18 
Växtbytarkväll hos Jannecke Schulman, Idunvägen 4, Edsviken 

Som vanligt har vi en växtbytarträff också på hösten. Kruka ditt överskott 
när du höströjer i trädgården och byt med någon trädgårdsvän.  

Det där med byte tas inte alltid så allvarligt. Många skänker gärna bort det 
de har utan att vilja ha något i retur eller säljer för en mindre slant. Så kom 
ändå även om du inte har något växtöverskott att byta bort. 

Fikastund som vanligt till en kostnad av 20 kr per person. 

 

 

 
Lördag 10 september kl 10  
Utflykt till Ängsäters Perenner AB, Svartsjö 
(Mälaröarna) 

Två höstar i rad har vi besökt Ängsäters perennodling. 
Ängsäter handlar i vanliga fall bara i parti. De 
levererar växter bland annat till Zetas och 
Slottsträdgården. 

Utflykterna har varit mycket uppskattade och vi har 
hittat många fina växter att köpa med hem till våra 
trädgårdar. Vi har nu, i samordning med några andra 
trädgårdsföreningar, fått möjlighet att göra en tur dit 
igen. Antalet platser är begränsat. 

OBS! De kan bara ta emot kontant betalning på Ängsäter! 

Anmälan görs till Lotta Erdelyi www.lottaerd@gmail.com eller ring 98 98 68 senast onsdag 7 september. 

Uppge om du vill åka med någon eller om du kan ta med någon i din bil. (Tänk dock på att spara lite 
utrymme för växter.) 

Vägbeskrivning: Kör mot och förbi Drottningholm. Håll höger mot Färingsö vid Tappström. En bit efter 
skylten mot Svartsjö slott ligger Ängsäter på höger sida, strax efter ett hygge. 

Ta med egen fikakorg om du vill ta en kaffepaus där.  Titta gärna på www.angsatersperenner.se för karta 
och mer info.   

http://www.lottaerd@hotmail.com/
http://www.angsaterperenner.se/


2 
 

Lördag 17 september kl 11-16 
Sollentuna trädgårdsgille på Föreningsmässan i Stinsens Centrum  

Lördagen den 17 september mellan kl. 11.00 och kl. 16.00 är det dags. Då skall 
vi visa upp oss på Föreningsmässan i STINSEN och förhoppningsvis värva 
nya medlemmar till föreningen.  
 
En särskild attraktion i vår monter är att vi erbjuder professionell 
äppelbestämning, se nedan. 
 
Vi räknar med att det kommer många besökare, och då behövs det hjälp. 
Alice Lundmark, som är ansvarig, kommer själv att stå i montern hela dagen, 
men vi bör vara två personer. Det kommer att bli en rolig eftermiddag, så vi 
hoppas DU kan ställa upp och stå i montern 1-1,5 timme! 
 
Ring Alice Lundmark - eller maila - och tala om när Du vill komma.  
Telefon 08-966214 mail taettingen8-al@tele2.se 
 

 

 
Lördag 17 september kl 11-16  
Äppelbestämning på Föreningsmässan i 
Stinsen  

Undrar du vilken äppelsort du har i din trädgård? Ta 
då med dig 3-5 typiska äpplen från ditt träd och kom 
till Sollentuna Trädgårdsgilles äppelbestämning. 
Pomolog Viveka Sproge kommer att göra sitt bästa 
för att ta reda på vilken sort du har.  

OBS! Om äpplena på ditt träd ser olika ut på olika 
grenar så har du antagligen flera sorter inympade. Ta 
då med dig 3-5 äpplen av varje utseende.  

Vartefter äpplena strömmar in och blir bestämda 
bygger vi upp en utställning av de olika sorterna. 

 

 

Tisdag 4 oktober kl 19  

Lökar – inte bara tulpaner, Lars Engström, Amorinasalen 

Lökväxter är framförallt förknippade med våren, och inte undra på 
det, de är ju de första att trotsa snö och kyla och titta upp ur jorden 
till glädje för oss blomstertörstande människor. Men vad är det 
som gör dem så speciella och hur funkar de? Vilka goda grannar 
finns och hur ska man göra för att de ska leva så länge som 
möjligt? Lars Engström berättar om lökerfarenheter, sortval, 
planteringstider och skötsel samt visar bilder.  
 
Sedvanlig kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar. 

  

mailto:taettingen8-al@tele2.se
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Onsdag 26 oktober kl 19 
Hur man skapar en lättskött trädgård, Anna-Lena 
Haraldsson, Amorinasalen 

Trädgårdsarkitekten Anna-Lena Haraldsson, som också är 
medlem i Sollentuna Trädgårdsgille, kommer att tala om 
sitt favoritämne: Hur man skapar en lättskött trädgård.  

Så här säger Anna-Lena: ”Det finns inget sådant som en helt 
skötselfri trädgård. Däremot finns det saker man kan tänka 
på när man utformar sin trädgård, som gör att skötseln går 
snabbare och enklare. Det handlar till exempel om att 
utforma för att få enklare gräsklippning, mindre beskärning 
av träd och buskar och mindre ogräsrensning.” 

Sedvanlig kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-
medlemmar. 

 

 
Onsdag 9 november kl 19 
Traditionsenligt fröbyte hemma hos Agneta Östlund 
och Ingemar Berndtsson, Borevägen 9 i Edsviken  

Finns det något bättre man kan göra en kulen höstkväll än 
att planera kommande odlingssäsong? En god början är att 
delta i Gillets frömöte som traditionsenligt hålls hemma 
hos Agneta & Ingemar. Ta med dig dina hemplockade frön 
och de skvättar du har kvar av vårens köpefröer och dela 
med dig. På så sätt får alla deltagare många frösorter att 
välja mellan och dessutom finns det möjlighet att utbyta 
erfarenheter av sådd och uppdrivning.  

Varmt välkommen, men anmäl dig senast söndag 6 
november till Agneta tfn 070 783 8007 eller e-post agneta.ostlund@telia.com. 

PS. Glöm inte att ta med dig småpåsar, kaffefilter, kuvert eller liknande att ta hem dina nya fröer i.  

Vi avrundar förstås med sedvanlig kaffepaus. 

 

 

Torsdag 24 november kl 19 
Bin – trädgårdens nyttiga arbetare. Ett utdöende 
släkte? Bee-Urban, Amorinasalen 

Visste du att var tredje tugga du äter är pollinerad av ett 
honungsbi? Och att det börjar bli en akut brist på bin i 
världen? Skulle bina försvinna helt skulle vi inte få tillgång 
till vare sig frukt, grönsaker eller kött. Det är viktigt att förstå 
samspelet mellan människans och naturens funktioner då vi i 
slutändan är beroende av detta för vår egen hälsa och 
välmående. 

Kom och lyssna till Bee Urban som drivs av två 
miljömedvetna biologer Karolina Lisslö och Josefina 
Oddsberg med biodlarbakgrund. De kommer att berätta om 
sin bi-verksamhet som bland annat omfattar fadderskap för 
bin och bikupor i Stockholm. 

Hemsida http://beeurban.se 

Kaffe och lotteri som vanligt. Entré 50 kr för icke-medlemmar. 

mailto:agneta.ostlund@telia.com
http://beeurban.se/
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Torsdag den 15 december kl 18:30  
Traditionsenligt Julpyssel hos Brunnsvikens 
Trädgård  

Även i år får vi komma och göra våra julgrupper och 
lära oss tips och tricks för en vacker julgrupp. Lotta med 
personal delar med sig av sina färdigheter. Därefter 
släpps vi lösa för att skapa våra egna julgrupper. 

Allt vi behöver finns att köpa på plats, men om du hellre 
vill använda din vanliga korg eller bytta går det också 
bra.  

Bindande anmälan senast torsdag 8 december till Lena Boström, lena_bostrom@yahoo.se eller tfn: 96 26 63, 
mobil: 070 775 64 48. 

Subventionerad kostnad 150 kr som erläggs vid ankomsten. Icke-medlemmar betalar 250 kronor. För pengen 
får man introduktion, glögg, kaffe, te, matig smörgås och fikabröd. Därutöver betalar var och en för det 
material som går åt. 

 

 

Ge oss din e-postadress 
Då kan du få nyhetsbrev, påminnelser och tips per e-post. Glöm inte att anmäla om du byter adress! Maila till 
epost@sollentunatradgard.se. 
Pst! Du som inte har tillgång till Internet och e-post – skaffa dig en e-post-kompis inom Gillet, någon som berättar 
för dig om alla påminnelser och extrainsatta programpunkter så att du inte missar något. 
 

 

www.sollentunatradgard.se 
Ordförande Agneta Östlund tfn 96 06 70, 070 783 80 07 

 

 

 

B-post 
Föreningsbrev 

Avsändare  
Sollentuna Trädgårdsgille 
c/o Agneta Östlund 
Borevägen 9 
191 43 Sollentuna 

 

mailto:lena_bostrom@yahoo.se

