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Lördagen 9 augusti kl 13-ca 16
Trädgårds- och plantskolebesök på Färingsö
Vi börjar kl 13 hos Gun och Tord Arnerup som har en stor och intres-
sant trädgård i ständig utveckling, med flera rum och miljöer och med
mycket växter. Köksträdgård med upphöjda odlingsbäddar, bergs- och
stenpartier, strand med näckrosvik. Strövvänliga gångar med varieran-
de teman och karaktär.

Kl 14.30 fortsätter vi hos Annika Hultman som är en riktig växtentu-
siast. I hennes trädgård finns många ovanliga och intressanta alpiner,
surjordsväxter, perennrabatter och träd, det mesta uppdraget från frö.
Annika driver även en plantskola där vi kan handla hennes plantor.
Katalog finns på www.tradgardsfroet.se

Den som vill kan även besöka plantskolan Gustavshill som ligger på
vägen.

Eftersom båda trädgårdarna ligger vid små vägar är det svårt att
parkera. Vi måste därför i möjligaste mån samåka, men kanske bara
den sista biten. Vi återkommer om det vid anmälan.

Deltagarantalet är begränsat, först till kvarn gäller.
Anmäl dig till Maria Gille senast 30 juli, mgille1952@gmail.com eller

070-575 1462.

Lördag 23 augusti kl 13-16, hos Maria Gille, Poppelvägen 12
Praktisk övning i beskärning av prydnadsbuskar och  prydnadsträd.
När och hur beskär man syrenen, hortensian eller ölandstoken bäst för
att uppnå en vacker form, frisk tillväxt och rik blomning?

Under ledning av Leif Reing får vi en genomgång av olika metoder
som passar buskar och träd med olika blomningstider och växtsätt. Du
får också tillfälle att pröva själv. Om tiden och intresset finns tar vi lite
om äppelträd och bärbuskar också.

Kursen hålls i Maria Gilles trädgård på Poppelvägen 12 i Sollentu-
na. Ta med sekatör och Japansåg om du har. Vi håller på mellan 13 och
16. Fika för 20 kr kommer att finnas.

Begränsat antal så anmäl dig till Maria Gille mgille1952@gmail.com
eller 070-575 1462 senast den 15 augusti. Kostnad 100 kr per deltagare.

Måndag 1 september, kl 18
Växtbytarkväll hos Jannecke Schulman, Idunvägen 4
Vi har 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 även om du inte har något växtöverskott att byta bort.

Fikastund till en kostnad av 20 kr per person.

Välkommen till flera olika utomhusaktiviteter redan i augusti
och september! När sommaren sedan går över i höst hoppas vi
få njuta av ännu många soliga dagar i trädgården. Men träd-
gårdslivet tar inte slut bara för att kvällarna blir mörka. Då kan
vi som har trädgård som hobby fortsätta träffas inomhus och
planera för
kommande växtsäsong.
Väl mött!!



Tisdag 9 september kl 18
Besök i en äppelträdgård i Duvbo, Sundbyberg
När sommarblommorna sjunger på sista versen och äpplena mognar
besöker vi Lennart och Lena Svahns trädgård. En härlig trädgård från
förra sekelskiftet i ett område med mycket snickarglädje. Lennart och
Lena vårdar både hus och den vackra gamla trädgården omsorgsfullt.
Lennart är en hängiven pomolog och både gamla och nya fruktträd
har fått många olika sorter inympade. Här finns till och med ett
”Sverige-äppelträd”.

Kaka och dryck på tema äpple serveras för en tjuga.
Det är begränsat med parkeringsutrymme i området så i möjligaste

mån försöker vi samåka.
Meddela om du kan ta med någon i din bil eller behöver/vill ha

skjuts.
Anmälan görs senast den 5 september till Lotta Erdelyi

lottaerd@gmail.com eller tel 08-98 98 68.

Torsdag 18 september kl 19, Amorinasalen
Odla gourmetgrönsaker, Lena Israelsson
Lena Israelsson är författare, trädgårdsjournalist och framför allt
passionerad odlare. Här berättar hon om hur vi odlar grönsaker av
gourmetkvalitet, sådana som inte kan köpas för pengar.  Vi får tips på
de bästa grönsakssorterna och smarta råd om hur skörden kan tas om
hand.   Det handlar också om  odlingsmetoder, att odla ekologiskt och
att ge växterna vad de behöver.

Lena är aktuell med boken Gourmetträdgården: köksväxterna som
smakar bäst.

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

Måndag 29 september kl 18
Besök på Kompostcenter, Överjärva gård, Ulriksdal i Solna
Vi tittar in till Gunnar Eriksson som driver Kompostcenter på Överjär-
va gård. Gunnar har 40 års erfarenhet av kompostering och han kom-
mer den här kvällen att dela med sig av sina kunskaper till oss. Bland
annat berättar han om vad som händer i komposten och vad som krävs
för att mikroorganismerna ska trivas. Han berättar om hushållskom-
postering och en hel del annat som rör kompostering.  Vi får möjlighet
att ställa frågor och även tillfälle att titta på alla olika typer av kom-
postbehållare som finns på Kompostcenter.

Sedan kan vi gå hem och ta vara på vårt köks- och trädgårdsavfall
och förvandla det till resurser till gagn för både miljön och våra växter.

År 2011 nominerades Gunnar Erikssons bok Kompost från hushåll,
trädgård och latrin till årets trädgårdsbok.

Lördag 20 september kl 12-15, Stinsen
Äppelbestämning med Viveca Sproge och Bengt Persson
Den 20 september återkommer vi med den populära äppelbestämning-
en och äppelutställningen i Stinsen. Vi erbjuder då professionell äppel-
bestämning av pomologerna Viveka Sproge och Bengt Persson kl 12-15.

Eftersom det här brukar locka många besökare behöver vi vara flera
på plats och vi hoppas att DU vill vara med och hjälpa till i 1 - 1,5
timme.

Hör av dig till Haidi Sayar senast den 12 september på telefon 96 07
08 eller via mail haidi.sayar@bredband.net.



Onsdag 4 november, Amorinasalen
Planera din trädgård med Helena Åhlund
En inspirationskväll med bildvisning där du får en insyn i hur man planerar

trädgårdar, gör vackra planteringar och kombinerar material och växter.

Helena kommer att berätta hemligheten om hur enkelt det är att skapa
rum i trädgården och hur man delar in trädgården i användbara
sektioner.  Hon kommer också att ge förslag på hur man arbetar med
olika nivåer, strukturer, färger och former i trädgården. Under och
efter föredraget finns möjlighet att ställa frågor.

Helena Åhlund har gett ut boken Trädgårdsdesign för små och
stora trädgårdar och driver eget företag som trädgårdsdesigner sedan
år 2000. Hon har fått flera utmärkelser för sina fina visningsträdgårdar
och skriver regelbundet artiklar för olika trädgårdstidningar. Helena
driver också en hälsoträdgård kombinerat med visningsträdgård
hemma på den egna gården Björktorp utanför Nyköping.

Helena Åhlund, Trädgårdsdesigner och trädgårdskonsult
www.tradgardsmakaren.com och www.bjorktorpsgard.se
Kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar.

Söndag 9 och lördag 15 november  kl 9.00-17.00, Tintomara
Endagskurs i Trädgårdsdesign med Helena Åhlund
Kursen erbjuds vid två olika tillfällen.
Du som lyssnat på föredraget den 4/11 kan under en heldag fördjupa
dig i hur man gör för att planera och designa en trädgård. Oavsett om
du har en ny eller en befintlig trädgård får du värdefull kunskap om
bland annat rumsindelning, användbarhet, design, praktiskt tänkande,
material & växtval.

Under dagen arbetar du med din egen trädgård och du behöver ta
med dig en tomtritning, fotografier på tomten och inspirationsbilder på
din drömträdgård. Du kommer att få hjälp med planeringen av din
trädgård men också jobba självständigt med att rita och designa efter
dina egna önskemål.

Det blir en intensiv dag och kursen brukar vara väldigt uppskattad
av deltagarna. Efter dagen har du fått verktyg för att kunna fortsätta
planera trädgården hemma. Det finns också möjlighet att boka privat
undervisning av Helena Åhlund efter kursen, antingen hemma i den
egna trädgården eller hos Helena på hennes gård utanför Nyköping.

Helena Åhlund, Trädgårdsdesigner och trädgårdskonsult
www.tradgardsmakaren.com och www.bjorktorpsgard.se

Anmälan: Åsa Lundgren, asa.lundgren@bahnhof.se, 070-2509446
senast 31 oktober. OBS! Max 12 personer per tillfälle.
Kostnad: 1000 kronor/deltagare betalas till Plusgiro 237 806-5 vid
anmälan. Uppge ditt namn i meddelandefältet.
Lokal: Vi håller till i Tintomara, Sollentuna Bibliotek.
Medtag egen förtäring.

Måndag 6 oktober kl 19, Amorinasalen
Livet är för kort för att vara ”dammfritt”!, Tom Ericsson
I alla tidsepoker har vatten spelat en stor roll i trädgården. Den stora
skillnaden i dag är att det är mycket lättare att skapa detta rogivande
element utan att det behöver kosta så mycket.

Fokus i Toms föredrag är vatten i den lilla trädgården och på den
naturlika dammen. Målet när Tom skapar vattenmiljöer är att de ska
fungera utan avancerad teknik. Hans dammar är tänkta att förutom
växter även hysa grodor, salamandrar och andra vattendjur samt att
göra det möjligt för områdets igelkottar och fåglar att släcka törsten.

Under kvällen får vi också lära oss hur man bygger en trädgårds-
damm, vilka växter som fungerar bra samt hur man undviker problem
med alger.

Tom Ericsson är universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet.
Kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar.



Tisdag 16 december kl 18.30, Brunnsvikens Trädgård
Julpyssel
Vi håller på traditionen och avslutar trädgårdsåret med julgruppsska-
pande hos Brunnsvikens Trädgård. Efter en kort introduktion av Lotta,
som ger oss lite tips och råd, ”släpps vi lösa” i växthuset för att välja
växter till våra julgrupper.

Allt vi behöver finns att köpa på plats men ta med egna korgar och
krukor att plantera i om du inte vill köpa nya.

Kostnad: 150 kr för medlemmar. Icke medlemmar betalar 250
kronor. I priset ingår glögg, kaffe eller te, matig smörgås samt något
sött. Därutöver betalar var och en för det material som går åt.

Bindande anmälan senast onsdag 10 december till Åsa Lundgren,
asa.lundgren@bahnhof.se eller 070-2509446

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.

Annonsera
Nu har vi en annonssida på vår webbplats. Här kan du erbjuda andra
medlemmar ditt växtöverskott eller andra trädgårdsrelaterade produk-
ter.

Upprop
Har du idéer till aktiviteter?
Kan du baka kaffebröd till någon av våra träffar?
Har du lotterivinster – gärna växter – att skänka?
Hör då av dig till någon i styrelsen.


