
  

 Programblad nr 2, vår-sommar 2009 

Gillet fyller tio i år. Det måste vi fira! Tänk så fort tiden går, säsongerna susar förbi och 
nu börjar en ny odlingsperiod igen – men när detta skrivs har just den begynnande 

våren drabbats av bakslag och det ligger mer snö över fruktträd och rabatter än det varit 
på hela långa vintern. Det går väl över, förstås, och snart träffas vi utomhus igen! 

______________________________________________________________________________  

Tisdag 21 april kl 19:00 i Amorinasalen  
ORKIDÉER, ORKIDÉER med Olle 

Klaar 

Olle Klaar är styrelsemedlem i Uppsala 
trädgårdssällskap och en hängiven 
orkidéodlare. Han besitter stor kunskap om 
såväl tropiska inomhusodlade arter som 
vildväxande orkidéer i vår svenska natur. 
Olle kommer att visa oss och berätta om 
olika orkidéarter som vi själva kan odla, en 
del inomhus och andra ute i vår trädgård. 

Efter kaffepausen får vi också lära oss hur 
man omplanterar orkidéer, en nog så 
grannlaga uppgift.  

 

  ______________________________________________________________________________   



Favorit i repris: DYNGTRÄFF i mitten/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… 

  ______________________________________________________________________________   

  

Lördag 9 maj kl 10:00 SNICKRA BLOMSTEROBELISK ELLER BLOMLÅDA 
hemma hos Hans Magnusson, 
Norrbackavägen 6 i Rotebro 

Även i år snickrar vi 
till trädgården. Förra 
året gjorde vi våra 
egna 
planteringsbänkar och 
i år erbjuder vi 
möjligheten att 
tillverka antingen en 
blomsterobelisk eller 
en blomlådeställning 
enligt bilderna.  

Virke införskaffas centralt till själv-kostnadspris och eftersom det är 
en heldag serveras även lunch och kaffe för 50 kr/person. 

Anmäl dig till Hans Magnusson 754 69 23 eller 
hans.magnusson@hacma.se.  
OBS! Tala om vilket av alternativen du vill ge dig i kast med, så att 
Hans kan inköpa rätt mängd material.  

______________________________________________________________________________ 

Tisdag 26 maj kl 18:00 i Rosendals Trädgård på Djurgården  
ODLA EKOLOGISKT med trädgårdsmästare Lars Engström 



Rosendals trädgårdsmästare Lars Engström guidar oss i 
trädgården samtidigt som vi får lära oss lite om 
ekologisk odling. 

Är ekologisk odling bättre för människa och miljö? Vad 
innebär det, rent praktiskt, att odla ekologiskt? Vilken 
sorts gödsel är tillåten och vilka metoder används för 
att få bukt med angrepp på grödorna? Vad ska jag som 
hobbyodlare tänka på om jag vill odla ekologiskt? Lars 
Engström, som har lång erfarenhet av ekologisk odling, 
benar ut begreppen för den som själv vill odla 
ekologiskt - eller bara är intresserad av att lära mer. 

Anmäl dig till Lena Boström tfn 96 26 63 eller lena_bostrom@yahoo.se senast 19 maj. 
Meddela också om du vill beställa te och smörgås från caféet. Minst 10 anmälda krävs för 
att träffen ska bli av.  

______________________________________________________________________________ 

Vi håller på traditionerna och ordnar VÄXTBYTE även denna vår,  
måndag 1 juni 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.  

Förresten behöver det inte bara vara växter som byter 
ägare, krukor och annan trädgårdsutrustning kan också 
bytas bort/säljas.  

Som vanligt bjuds möjligheten att för en ”tjuga” sitta 
ned vid en kopp kaffe/te och prata en stund. 

______________________________________________________________________________ 



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  

______________________________________________________________________________ 

Torsdag 11 juni kl 17:00 besök hos Damm-Olle på GARDEN AQUATICA 
i Haninge, Högsta Torp Åvavägen 11 

Som en uppföljning på höstens föredrag om 
"Dammar och vatten i trädgården" samåker 
vi till Garden Aquatica i Haninge där 
Damm-Olle visar oss deras idéträdgård. 
Därefter är det fritt att ströva i denna och 
även titta på utställning och affär samt 
besöka caféet. 

Intresserade anmäler sig till Hans 

Magnusson 754 69 23 eller 
hans.magnusson@hacma.se, så att vi kan 
fylla de bilar som rullar ner till Haninge. 
OBS! För att vara i Haninge vid 17-tiden 
måste vi åka från Sollentuna vid 16-tiden.  

______________________________________________________________________________ 



Tioårsjubiléet: Söndag 28 juni bussutflykt till LÖTA och JULITA  
då rosor och pioner blommar som 

mest  

Avresa 08:00 från Sollentuna Centrum. 
Ankomst till Löta trädgårdscentrum som 
specialiserat sig på rosor ca kl 10.  
Där gör vi två timmars stopp för visning av 
rosodlingen, fika (eget kaffe) och shopping.  

Vidarefärd kl 12:00. Ankomst till Julita 
Wärdshus kl 13:00, där bord är bokade åt 
oss. Lunchen kostar 145 kr och betalas av 
var och en. En fiskrätt och en kötträtt finns 
att välja på.  

 

Julita, Sveriges lantbruksmuseum, ligger mycket vackert vid Öljaren och sorterar under 
Nordiska Museet. Där finns genbanker för äpple, päron, humle och rabarber, en magnifik 
pionodling och en traktorutställning för att nämna några attraktioner ur mängden. Kl 
14:30 börjar vår guidade tur som omfattar pioner, äppelgenbank och stora huset. 
Visningen tar ca 1½ timme. Därefter får vi 1 timme på egen hand. Avfärd kl 17:00. Vi gör 
ett fikastopp på vägen och är och hemma i Sollentuna igen ca kl 20.  

Kostnad: 100 kr per person. Bindande anmälan senast 25 maj till Haidi Sayar tfn 96 07 08 
eller haidi.sayar@bredband.net.  

______________________________________________________________________________ 

Onsdag 12 augusti kl 18:00 GUIDAD VANDRING I MARABOUPARKEN, 
Allén 9 i Sundbyberg 

Marabouparken kom på andra plats i tävlingen om 
Europas vackraste park efter den populära 
skulpturparken i tyska Münster. Parken skapades 
under 30-talet då Marabou erbjöds att köpa 
Sundbybergs gård av Sundbybergs stad på villkor att 
även allmänheten fick tillgång till den park som man 
planerade för personalen. I arton år mellan 1937-1955 
arbetade den framstående landskapsarkitekten Sven 
Hermelin med parken. Idag är parken en underbar 
skulpturpark.  
Vi får en guidad tur på 1 timme och parken är öppen 
till kl. 20, så det finns tid att stanna kvar och fika där. 
Det finns bänkar under tak att sitta på för 15 personer. 

Ta med kaffekorg!  



Maximalt antal deltagare 25, minimum 15. Anmäl dig till Lotta Erdelyi tfn 98 98 68 eller 
lottaerd@hotmail.com senast 4 augusti. Kostnad: 25 kr per person.   

______________________________________________________________________________ 

Styrelsen försöker ordna en TRÄDGÅRDSFEST för att fira Gillets 
födelsedag en lördag eller söndag i augusti, men vi vågar 

inte lova…  

Det är svårt att hitta en trädgård där vi kan grilla, umgås, ha lite 
aktiviteter – och även kunna få tak över huvudet om himlens 
slussportar plötsligt skulle öppnas. Vi blir ju förhoppningsvis 
MÅNGA. 

Hjälp oss med förslag till festplats! Berätta om dina idéer för 
Ingvald Kullgren tfn 35 69 62 eller 

ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se eller Agneta Östlund tfn 070-783 8007 eller 
agneta.ostlund@telia.com  

Håll ögonen på hemsidan! 

______________________________________________________________________________ 

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  

______________________________________________________________________________ 

Till hösten kommer vi att försöka ordna en STUDIECIRKEL I BOTANIK… 

______________________________________________________________________________ 



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! 

Styrelsen 

______________________________________________________________________________ 

  

  

http://www.sollentunatradgardsgille.se/

