
  

 

Vårprogrammet 2007 

Nu har det vänt, dagarna blir längre och frökatalogerna har 
börjat dunsa ned i brevlådan. Det är dags att påbörja det nya 
trädgårdsåret. Välkommen till nya inspirerande träffar med 

glada trädgårdsentusiaster! 

  Torsdag 25 januari kl 19 LINNÉS LIV OCH 
VETENSKAPER med Elisabeth Långström.  
Plats: Amorinasalen. 

2007 är det Linné-jubileumsår. År 1707, den 23:e maj (13:e 
enligt dåtidens almanacka) föddes Carl Linnaeus, senare 
Carl von Linné, i Råshult, Småland. Även Sollentuna 
Trädgårdsgille vill högtidlighålla minnet av 
Blomsterkonungen genom att erbjuda ett föredrag om hans 
liv och verksamhet. 

Elisabeth Långström har följt Linnés fotspår och doktorerat i 
systematisk botanik. Fältarbetet under doktorandtiden 

genomförde hon i Jemen, där Linnés lärjunge Forsskål avled i malaria. Elisabeth arbetar 
som lärare i botanik. Hon arbetar även med den internationella Internetkursen om 
Linnés liv och vetenskaper. 

  _______________________________________________________________________________  



   

UTVECKLA DIN TRÄDGÅRD - STUDIECIRKEL 
med Ylva Landerholm.  
Tid och plats: Tisdag 6 februari i Amorinasalen, 
tisdag 6 mars i Tintomarasalen och tisdag 27 mars i 
Tintomarasalen kl 19:00-21:30.  

Ylva, som är en mycket uppskattad föreläsare hos 
Sollentuna Trädgårdsgille, återkommer nu och leder en 
studiecirkel för Gillets medlemmar. Studiecirkeln kommer 
att ha tre träffar med rubrikerna Formspråk, Färglära 
respektive Förutsättningar. 

Kursavgiften är 350 kr, vilket inkluderar kaffe och smörgås vid varje tillfälle. Denna 

cirkel är fulltecknad. (Anita Kullerstedt 96 17 74, 073-827 27 94 eller 
anita.kullerstedt@comhem.se). Anmälan är bindande. 

  ______________________________________________________________________________   

Torsdag 22 februari kl 19 i Amorinasalen 
ÅRSMÖTE 
och därefter  
BESKÄRNING AV FRUKTTRÄD med Åsa 
Bäärnhielm  

Årsmöte: Vi börjar med årsmötet. Därefter följer 
kaffepaus. 

Beskärning av fruktträd: Åsa Bäärnhielm är medlem av Sveriges Pomologiska Sällskap 
och är en aktiv fruktträdsbeskärare. Dessutom är hon kolonist från Södra Tantolunden. 
Åsa kommer att ge oss en kortkurs i beskärning av fruktträd. Vanlig 
”underhållsbeskärning” gör man ju numera oftast på sensommaren, så vi sparar 
praktiken till ett senare tillfälle. Men det är bra att veta redan på våren hur man ska 
tänka när man ska beskära så att man kan studera sina träd före lövsprickningen och 
planera ingreppen. 

  ______________________________________________________________________________   



 

TIPS! Tisdag 13 mars kl 19: SOLLENTUNA BIBLIOTEK arrangerar 
TRÄDGÅRDSKVÄLL  

Ulla Hasselmark kommer att hålla föredrag om frösådd och vårstädning i trädgården 
och vi från Sollentuna Trädgårdsgille kommer att få chansen att informera om vår 
verksamhet.  

  

______________________________________________________________________________  

Tisdag 20 mars kl 19 i Amorinasalen 
TRÄDGÅRDSDESIGN, STENAR OCH 
VÅTBÄDDAR med Peter Knutsson 

Hur kan man använda sten i trädgården? Peter Knutsson 
kommer att sprida tips och idéer om hur gångar och 
uteplatser kan skapas med natursten och annat 
byggmaterial. Dessutom kommer han att berätta lite om 
våtbäddar och om växterna i dem. 

Peter, som är bosatt i Oxelösund, har en makalös trädgård. 
Titta gärna på bilderna på 
http://web.telia.com/~u59000030/stavarmland/Bilder.ht

m tagna då Sveriges Trädgårdsamatörer kom på besök. Peter är en uppskattad 
föredragshållare och kommer att dela med sig av sin bästa erfarenheter, tips och råd – 
och att döma av hans egen trädgård är dessa kunskaper verkligen värda att lyssna till! 

______________________________________________________________________________ 
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Onsdag 18 april kl 19 i Amorinasalen YMPKURS med Rolf 
Näreskog och Lennart Svahn från Sveriges Pomologiska 
Sällskap 

Har du tänkt på att du själv kan ympa in nya 
sorter på dina äppelträd? Det finns 
hundratals sorter att välja på. Gamla och nya, 
stora och små, tidiga och sena, söta och 
syrliga, lösa och fasta. Varför inte se till att äppelskörden sträcker 
sig över hela säsongen och att alla i familjen får sina favoritäpplen? 

Att ympa är roligt men lite pilligt. Rolf och Lennart, som båda har 
mycket stor erfarenhet inom området, lär ut handgreppen och visar hur det går till. De 
har också med sig ett stort urval äppelkvistar att välja mellan, à 30 kr paketet. Ta chansen 
att prova på under sakkunnig ledning! Om vi har tur så kommer det att finnas 
grundstammar till försäljning. I så fall blir det möjligt att ”bygga” sitt eget träd. Ympkit, 
som är en påse med det nödvändigaste i verktygsväg och en instruktion, kommer också 
att finnas till salu för 100 kr/st för dem som behöver. 

Anmälningsavgiften är 100 kr per person och betalas på plats efter anmälan till Agneta 
Östlund 96 06 70, 070-783 8007, eller agneta.ostlund@telia.com senast 2007-04-11. 

______________________________________________________________________________ 

Kommande aktiviteter 

 Programmet för senvåren/försommaren kommer i april. Självklart blir det 
växtbyte även detta år! Troligen även en ny dyngträff, och naturligtvis många 
trädgårdsvandringar. 

 Ulriksdal Flower Show kommer att äga rum 30 augusti – 2 september. 
Sollentuna Trädgårdsgille ska förstås försöka få vara med igen. Eftersom det blir 
ett sensommarevenemang kommer vi lyckligtvis att ha god tid på oss att få fram 
vackra plantor att marknadsföra Gillet med. 

 

______________________________________________________________________________ 



  

Kom ihåg att titta på hemsidan ofta: www.sollentunatradgardsgille.se I arkivet ser 

du aktiviteter som redan ägt rum, på förstasidan och i programmet ser du vad som 
kommer och i kalendern ser du tips om andra trädgårdshändelser i närheten. 
Om du inte har anmält din e-postadress till Ingvald Kullgren än så gör det nu så får du 
påminnelser och extrautskick: ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se    

Vill du kontakta styrelsen så ring gärna Agneta Östlund 96 06 70 eller 070-783 8007, eller 
Ingvald Kullgren 35 69 62.  

______________________________________________________________________________ 

Väl mött på föreningens träffar! 

Styrelsen 

  

 

  

http://www.sollentunatradgardsgille.se/

