
  

 

Vårprogrammet 2008_2 

När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. 
Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen.  

Väl mött på nya inspirerande träffar i Gillet! 

  _______________________________________________________________________________  

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på 
Drottningholm. 

Följ med Gillet på en exklusiv 
blomsterfest och få en guidad tur i en 
historisk miljö på köpet. 
Blomsterfesten arrangeras i den vackra 
Déjeunersalongen i Drottningholms-
teatern. Besökaren till blomster-
utställningen kan även uppleva 
fantastiska blomsterarrangemang i 
Svanhuset och i Götiska tornet som 
ligger ute i den engelska parken. Dessa 
två byggnader är normalt inte öppna 
för publik, men ett undantag görs i 
samband med utställningen. 

Utställningen visar historisk blomsterlök av många sorter. Gunnar Kaj, bland annat känd 
för sina blomsterdekorationer till Nobelfesten, står för den konstnärliga ledningen. 
Begränsat antal platser.  

Anmäl dig till Haidi Sayar tfn 96 07 08 eller haidi.sayar@bredband.net senast 30 mars.  
Entré 80 kr. Samling vid Drottningholmsteatern.  
 

  ______________________________________________________________________________   
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Lördag 19:e april kl. 10:00 SNICKRA ARBETSBÄNK hos Hans Magnusson, 
Norrbackavägen 6, Rotebro  

 
Dags för vårens handgripliga gör-det-själv-arbete! 
Hans, som är snickarkunnig, leder Gillets medlemmar i 
att snickra den praktiska arbetsbänk du ser på bilden. 
Arbetet kommer att äga rum utomhus men under tak 
om det regnar. 

Hans köper in materialet, men varje deltagare betalar 
självkostnadspris, ca 350 kr, inkl smörgås/kaffe. För att 
detta ska fungera, och för att gruppen ska få plats, 
krävs bindande anmälan till Hans senast 10:e april. 
Hans Magnusson tfn 754 69 23 eller 0733-94 55 66, epost 
hans.magnusson@hacma.se  

  ______________________________________________________________________________   

  

Favorit i repris: DYNGTRÄFF i slutet av april.  

Tid meddelas på hemsidan och genom  
e-postutskick, då vi vet att gödselcontainern 
är lagom full. Om du inte har e-post och inte 
kan komma åt hemsidan, så skaffa dig en 
”nyhetskompis” i Gillet som kan berätta när 
det är något på gång. 

Platsen är som vanligt Sollentuna Ridklubb 
Vibyvägen 74. Ta med säckar och spade! 
Inget fika denna gång av förklarliga skäl… 

______________________________________________________________________________  
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Ännu en favorit i repris: UTFLYKT TILL CALMARE HAGE en solig dag i 
maj. 

Återigen packar vi våra ränslar med 
matsäck, sittunderlag och kamera, kanske 
också kikare, och går på vandring i de 
härliga lövlundarna bakom Löwenströmska 
sjukhuset. När backsipporna blommar är 
det dags. Gillets spanare håller ett öga på 
blomningen och utflykten kommer att 
annonseras på hemsidan och med e-post 
med ganska kort varsel. 

Anmälan till Ingvald Kullgren tfn 35 69 62 
eller ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se 

______________________________________________________________________________ 

Vi håller på traditionerna och ordnar VÄXTBYTE även denna vår, denna 
gång torsdag 29 maj kl. 18:00 hos Lena Boström, Nyodlingsvägen 24, 
Sollentuna. 

Ta med dig av ditt överskott – och kom hem 
med någon annans! Har du inget överskott 
av växter så kom ändå! Alla växter behöver 
inte bytas, somliga skänks bort och andra 
kan köpas. Som vanligt bjuds möjligheten 
att för en ”tjuga” sitta ned vid en kopp 
kaffe/te och prata en stund. 

______________________________________________________________________________ 
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Besök hos KENNETH NILSSON i hans kolonistuga i Södra Årstalunden. 
Tid: 27 maj kl 18:45 - när syren, 
blåregn och äppelträd står i 
fullaste blom. 

Vi går på visit till omtyckte Kenneth 
Nilsson, han med alla fuchsiorna, 
och passar på när hela 
koloniområdet är som allra 
vackrast. Besöket utannonseras på 
hemsidan och via e-post.  

Anmälan till Ingvald Kullgren tfn 
35 69 62 eller 
ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se 

  

______________________________________________________________________________ 

Onsdag 4:e juni kl. 18:30 gör vi HANGING BASKETS hos Brunnsvikens 
Trädgård. 

Johan Orre ger oss tips om plantor innan vi 
sätter igång att fylla våra egna amplar. Det 
finns ju mer än hängande petunior, fuchsior 
och pelargoner. Den som vill kan ta med 
egna korgar att plantera i, övriga kan köpa 
sådana på platsen. Kaffe/te och smörgås 
kommer att finnas i kaféet till 
självkostnadspris. 

Anmälan till Anita Kullerstedt tfn 96 17 74 
eller anita.kullerstedt@comhem.se senast 30 
maj. 

  

______________________________________________________________________________ 
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Torsdag 12 juni kl. 18:00 GUIDAD VANDRING BLAND VILDA 
BLOMMOR OCH VISNING AV 
FLORAS TRÄDGÅRD på Järvafältet. 

Vi gör en vandring genom odlings-
landskapet mellan Bögs gård och Väsby 
gård. I det finns ett stort antal av de växter 
som är beroende av bondens skötsel av 
ängar, hagar och åkrar sedan bronsåldern. 
Vandringen avslutas i Floras Trädgård som 
har ca 200 olika växter från jordbruks-
landskapet i odling. Här har samlats växter 
som är ett levande kulturarv från 
människans brukande av markerna genom 
tiderna. Vandringen leds av Olle Lundkvist 

som arbetar med restaureringen av det historiska odlingslandskapet mellan Bög och 
Väsby.  

Samling vid Bögs gård. Begränsat antal deltagare. Anmälan till Agneta Östlund tfn 070-
783 8007 eller agneta.ostlund@telia.com  Ta med matsäck och sittunderlag! 

______________________________________________________________________________ 

Utflykt till CARITA Skogestam med familj på SÖDRA SANDA GÅRD en 
eftermiddag i månadsskiftet juli-augusti. 

Carita är en hängiven trädgårdsodlare med blommor, buskar, träd, frukter och grönsaker 
på sin repertoar. På Södra Sanda Gård finns en vacker trädgård med ett stort växthus och 
Carita har även en hel del plantor att sälja.  

Carita kommer även att servera en enkel middag, kostnad ca 80 kr, innan vi återvänder 
hem. Vi samåker i egna bilar. Resan tar ca 1,5 timme enkel väg och de som färdas i en bil 
delar på bensinkostnaden. Utflykten annonseras på hemsidan och via e-post. Anmälan till 
Ingvald Kullgren tfn 35 69 62 eller ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se  

______________________________________________________________________________ 
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Det blir förstås TRÄDGÅRDSVANDRINGAR 
hela sommaren lång… 

Annonsering sker på hemsidan och via e-post.  

Du som gärna öppnar din trädgård för besök, hör av 
dig till Gillets vandringsarrangör Ingvald Kullgren  

tfn 35 69 62 eller ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se 

______________________________________________________________________________ 

Liten utflykt till ULRIKSDALS KOLONIOMRÅDE nära Brunnsvikens 
Trädgård i augusti. (Preliminärboka den 
5:e beroende på vädret.)  

Koloniområdet är 60 år gammalt och 
prydliga röda stugor står i rader. Så här på 
vårkanten är det stilla, men så fort solen och 
blommorna kommer fram sjuder området 
av liv och rörelse. 

Besöket annonseras på hemsidan och via e-
post. Anmälan till Anita Kullerstedt tfn 96 
17 74 eller anita.kullerstedt@comhem.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 
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______________________________________________________________________________ 

Väl mött på föreningens träffar! 

Styrelsen 

  

  

  

  

  


