
  

 Programblad nr 2, vår-sommar 2010 

”Vintern rasat ut bland våra fjällar…” Sällan har vi väl längtat så mycket efter att få sjunga denna 
vårsångernas vårsång. Våra trädgårdar har legat begravda månadsvis under knädjupa snötäcken. Måtte 

nu våren snart få upp farten och dessutom övergå i en strålande sommar med lagom mycket regn om 
nätterna. 

Välkommen att odla och umgås i Sollentuna Trädgårdsgille även denna säsong! 
Styrelsen  

________________________________________________________________________________________________ 

  

Du är inbjuden! Anmäl din trädgård till TUSEN TRÄDGÅRDAR och låt grinden vara öppen 
för besökare den 8 augusti. 

 
Vi i Sollentuna Trädgårdsgille vill gärna bidra till att sprida trädgårdsintresset i vår kommun. Hoppas många 
av Gillets medlemmar ställer upp på samma sätt som så många andra trädgårdsägare kommer att göra över 
hela Sverige! Läs mer om Tusen Trädgårdar här: http://www.tradgard.org/tusen/index.html Anmäl din 
trädgård här: http://www.tradgardsriket.se 

Samtal pågår också mellan Gillets styrelse och Sollentuna kommun om andra gemensamma aktiviteter den 
dagen. Mer information om detta kommer på Gillets hemsida.  

_________________________________________________________________________________________________ 

Torsdag 15 april kl 17:00 DET DUKADE BLOMSTERBORDET – till fest och vardag, 
Drottningholms Slottsteater 

När längtan efter våren är som störst slås portarna upp för utställningen ”Det dukade 
blomsterbordet – till fest och till vardags” på Drottningholm. I fokus står det dukade 
bordet i dialog med teaterns kostymer, inte historiskt korrekt men praktfullt, festligt och 
med ett överdåd av blommor. Besökaren kan här möta färg och doft och inspireras av 
vackra bordsinstallationer och blomsterarrangemang i vårens alla färger. 

Välkommen till en guidad visning. Max 30 personer i gruppen, 80 kr per person.  

Anmäl dig till Haidi Sayar, haidi.sayar@bredband.net  
eller tfn 96 07 08 senast onsdag 7 april. 

________________________________________________________________________________________________ 

http://www.tradgard.org/tusen/index.html
http://www.tradgardsriket.se/


Onsdag 21 april kl 19:00 i Amorinasalen: EN HIMLA MASSA PELARGONER  
med Marie Olsson   

Marie Olsson är en passionerad pelargonälskare. Hon har varit medlem i Svenska 
Pelargonsällskapet sedan start och har genom åren skaffat sig stor kunskap om 
pelargoners skötsel, sorter, planteringstips och historia. Marie kommer att visa oss, och 
berätta om, många olika slags pelargoner – stjärnor, änglar, rosenknopp, kungliga regaler, 
kaktus- och tulpanblommande, vilda och tama, gamla trotjänare och nya trendiga. Vi 
kommer till och med att få veta hur man bakar en pelargonkaka.  

Dessutom kommer Marie att ha sticklingar med sig för försäljning. 

Kaffe/te-paus som vanligt, 20 kr. Vinster till lotteriet mottas tacksamt. Kontakta 
shinobu@321.nu 

________________________________________________________________________________________________ 

 

April/maj, datum utannonseras senare på hemsidan, BERGIANSKAS BLOMMANDE BERG 

Vi går på guidad vandring i Bergianska 
Trädgården, när rododendron och andra 
buskar och örter står i sitt vackraste vårflor.  

Håll ögonen på hemsidan!  

Anmäl också din e-postadress till Ingvald 
Kullgren, ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se 
så får du personlig påminnelse. 

________________________________________________________________________________________________ 



Favorit i repris: DYNGTRÄFF i mitten/slutet av april 

Tid meddelas på hemsidan och genom e-postutskick.  

Platsen är samma som förra våren: Hos Stina Ekman på Boda 
Gård.  

Ta av från Rotebroleden vid rutiga Folkan, sväng höger och kör 
till dess vägen tar slut.  

Ta med säckar och spade!  

Inget fika denna gång av förklarliga skäl… 

________________________________________________________
_________________________________________ 

  

Favorit i repris: Lördag 8 maj SNICKERI, denna gång blomsterhyllor  

Vid årets snickardag kommer vi att bygga en 
blomstertrappa för fönsterbrädan eller en 
blomsterhylla för trädgården/balkongen. Vi börjar kl 
10 och beräknas vara klara vid 16-tiden.  

Material och lunch till självkostnadspris. Anmälan 
(Ange vad du vill tillverka!) till vår snickare på 
telefon 754 69 23 eller hans.magnusson@hacma.se senast fredag 30 april.  

OBS! Dra dig inte för att anmäla dig även om du aldrig snickrat förr. Hans är en 
utmärkt lärare.  

________________________________________________________________________________________________ 

 



Favorit i repris: BACKSIPPOR i Calmare Hage i april/maj  

Även denna vår hoppas vi kunna arrangera en utflykt i de ljuva 
lundmarkerna vid Fysingen - just då backsipporna blommar 
som mest. Ta med matsäck och något att sitta på.  

En kikare kan också vara på sin plats om man också vill titta på 
fågellivet.  

Utflykten annonseras på hemsidan och via e-post – om du 
lämnat din adress till Ingvald Kullgren.  

  

 

________________________________________________________________________________________________ 

  

Vi håller på traditionerna och ordnar VÄXTBYTE även denna vår, måndag 31 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.  

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.  

  

________________________________________________________________________________________________ 



Lördag 3 juli utflykt till ÄLMSTA  

Lördagen den 3 juli besöker vi Älmsta, Väddö. Vi samåker  
kl 09.00 från Sollentuna. Resan tar 1,5 timme med bil från 
Sollentuna via Norrortsleden, till Norrtälje och vidare mot 
Grisslehamn fram till Älmsta, som ligger ca 2 mil från 
Norrtälje. Samling vid Älmsta skola kl 10.30, där Gillets 
sekreterare Anita Kullerstedt möter. Vi åker därifrån vidare till 
Senneby Trädgård http://www.sennebytradgard.nu/ som 
har ett brett utbud av kravodlade grönsaker, rotfrukter, potatis 
och lammkött m.m. i sin gårdsbutik.  

  

  

Därefter serveras enkel lunch till självkostnadspris 
hos Anita, som har en trädgård med bl.a. pioner. 
Efter lunch åker vi till Kröns Trädgård 
http://www.kronstradgard.se/, där vi får en kort 
introduktion av Gösta, som lovat oss rabatt på det 
vi vill handla.  

 

Från Kröns Trädgård är det gångavstånd till Hammarby Gårdsmejeri http://www.vaddogardsmejeri.se/ 
De stänger dock kl 15.  

Anmälan till Anita Kullerstedt anita.kul@telia.com eller per tfn 073-827 27 94 senast 24 juni.  
Meddela då om du vill ha skjuts eller har plats i bilen så förmedlar Anita kontakt.  

________________________________________________________________________________________________ 

Trädgårdsvandringar kommer det att bli i sommar också. De annonseras med kort varsel. 
Håll ögonen på hemsidan och läs din e-post! 

http://www.sennebytradgard.nu/
http://www.kronstradgard.se/
http://www.vaddogardsmejeri.se/
http://www.vaddogardsmejeri.se/


________________________________________________________________________________________________ 

  

Det finns två böcker i Gillets bibliotek. Vill du läsa dem? 

 ”Jag tänker på Linné, han som såg allt” av Karin Berglund  
 ”Den goda jorden” av Philippe Plöninge 

  

Kontakta Agneta Östlund på tfn 96 06 70, 070-783 8007 eller agneta.ostlund@telia.com 

________________________________________________________________________________________________ 

  

Vill du hjälpa till: 

 Bidra med idéer till aktiviteter? 

 Baka kaffebröd till någon av våra träffar? 

 Skänka lotterivinster? 

Du är mycket välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. 

________________________________________________________________________________________________ 

  

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/


  

  

  

  

  


