
  

 Vårvinter 2009 

Nu vänder året! Dagarna blir ljusare och längre, vi plockar fram våra fröpåsar och sår 
även om snön ligger vit utomhus för snart, snart är det vår. Den som kommer till 

Gillets träffar denna vår kommer att få en tidig försmak av sommaren. Vi ses!  

OBS Detta program innehåller två extra viktiga punkter: 

 Kallelse till årsmöte torsdag 19 februari 

 Upprop inför Gillets deltagande i mässan Rum & Trädgård  

  _______________________________________________________________________________  

Onsdag 21 januari kl 19 i Amorinasalen: ITALIENSKA TRÄDGÅRDAR  
med Ann Larås 

Ann Larås är journalist på Sveriges Television och 
producerar bland annat TV-reportage om trädgårdar.  

Denna kväll kommer Ann att ta oss med på en resa i 
den italienska trädgårdskonstens arkitektur och botanik 
under 500 år - från renässansens villor i Toscana, via de 
botaniska paradisen runt bergssjöarna i norr, till nutida 
privatträdgårdar utanför Rom.  

Ann, som också är författare till boken Italienska 
trädgårdar, visar bilder och berättar.  

Sedvanlig fikapaus med hembakat och lotteri ingår 
förstås. 

  ______________________________________________________________________________   



Torsdag 19 februari kl 19 i Amorinasalen: ÅRSMÖTE 

Härmed är du kallad till årsmöte. På årsmötet kommer, utöver den vanliga 

dagordningen, också stadgeändringsförslaget att tas upp en andra gång, vilket krävs för 
verkställande. Du kan läsa förslaget på Gillets hemsida:  
www.sollentunatradgardsgille.se 

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen till handa senast torsdag 5 
februari. 

Därefter: VIKTORIANSKA 
TRÄDGÅRDAR med Elisabeth Svalin 
Gunnarsson 

Följ med på en resa till en av hortikulturens 
absoluta höjdpunkter i vår trädgårdshistoria. 
Denna tid är fylld av fantastiska odlare, spännande 
odlingsmetoder och underfundiga uppfinningar för 
trädgården. Lär om trädgård från en tid då handens 
kunskap fortfarande var levande och 
återanvändning i trädgården ett måste. Roliga 
bilder från tiden ackompanjerar föredraget. 

Elisabeth Svalin Gunnarsson är kulturvetare, skribent och förbundssekreterare i 
Riksförbundet Svensk Trädgård. 

  ______________________________________________________________________________   

  

5-8 mars GILLET STÄLLER UT PÅ MÄSSAN RUM & TRÄDGÅRD i Kista 

Upprop, vill du hjälpa till? Återigen kommer Gillet att ha en monter på vår närmaste 

trädgårdsmässa och ännu en gång är det Haidi Sayar och Lotta Erdelyi som tar på sig 
monterdesign och planering – men de behöver hjälp av oss andra! Vill du hjälpa till att 
bygga montern? Är du villig att odla växter att ställa ut och sälja? Kan du tänka dig ta ett 
pass eller två i montern under mässan? Det brukar vara mycket roligt att stå på mässan 
och prata trädgård med dem som stannar till en stund. Dessutom får du också en chans 
att se mässan… Hör av dig till Haidi Sayar tfn 08-96 07 08 eller haidi.sayar@bredband.net 
snarast och absolut senast den 16 februari, om du vill bidra på något sätt. 

http://www.sollentunatradgardsgille.se/


 

______________________________________________________________________________  

Tisdag 17 mars kl 19 i Amorinasalen: VANDRINGAR BLAND BERG OCH 
BLOMMOR I TYROLEN med Göran 
Eriksson 

Göran Eriksson är en entusiastisk odlare och 
trädgårdsskribent med stort botaniskt 
intresse. Han reser mycket och gärna, både 
till trakter där våra trädgårdsväxter växer 
vilt och till klassiska trädgårdar i Europa 
och Kina.  

Denna kväll tar Göran oss med på en 
bergsvandring bland Tyrolens berg och 
dalar med mycket blommor och hisnande 
vyer.  

 

______________________________________________________________________________ 



Torsdagen den 19 mars kl 17.00 guidad visning av 
VIOLA – en blomsterutställning på 
Drottningholms Slottsteater 

Så här står det i utställningens program:  

Penséer, fjärilsvioler, luktvioler och styvmorsvioler 
När längtan efter våren är som störst öppnar årets första 
blomsterutställningi Drottningholms Slottsteater. I unik 
kulturmiljö från 1700-talet kan du under några dagar vandra i ett 
hav av färg och doft. Upptäcka ett hundratal olika sorter av det 
stora violsläktet. Få kunskap och möta klassiker som denvilda 
skönheten Viola odorata, pensén ’Orange Queen’ och vårens 
nyhet, pensén ’Violet and White’.  

Här visar blomstermästaren Gunnar Kaj, känd från 
Nobelmiddagarna, vackra blomsterarrangemang. Lisa Jansson fångar både vuxna och barns 
uppmärksamhet med spännande djur av grönmossa – är de riktiga?Låt dig inspireras, trotsa tö och 
kyla, leta fram spade och kruka och passa på att fylla din terrass, balkong eller trapp med vårens 
mest frosttåliga färgprakt. 

Entré 80 kr per person, minimum 15 st och maximum 30 st. Gillet betalar guiden. 
Bindande anmälan senast den 19 februari till Agneta Östlund eller per tfn: 96 06 70, mobil: 
070-783 80 07  

  
 

______________________________________________________________________________ 

www.sollentunatradgardsgille.se 

Ordförande Agneta Östlund tfn 96 06 70, 070-783 80 07 

Anmäl e-postadress till ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se  
så får du nyhetsbrev och påminnelser 

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.  
 

______________________________________________________________________________ 

Väl mött på föreningens träffar! 

http://www.sollentunatradgardsgille.se/


Styrelsen 

______________________________________________________________________________ 

  

  


