Program vår-sommar 2011
En lång och snöig vinter ser äntligen ut att ta slut.... Snön smälter fort och säsongen har börjat
bra med ett lyckat deltagande på årets första trädgårdsmässa i Kista.
Och vi har laddat upp med ett välmatat vår- och sommarprogram. Välkomna!

Söndagen den 10 april kl 16 i Amorinasalen
FRUKT OCH BÄR med Åke Truedsson
Åke Truedsson är en kändis i trädgårdsvärlden, kanske mest för sin Tomatklubb,
men han har stora kunskaper på fler områden än så.
Så här säger Åke själv om kvällens föredrag: ”Frukt och bär skulle kunna vara bara
vackra och innehålla socker för att vara goda. Detta är växternas sätt att sprida sina
frön och de nöjer sig inte med detta utan i frukterna och bären finns också vitaminer, mineral och diverse
skyddsämnen mot sjukdomar. Det finns många olika sorters frukt och bär som är möjliga för oss att odla, fler än
vad vi odlar idag. Här får du vara med på en bildresa med hälsokommentarer, sorter, odling och massor av olika
frukt och bärslag.”
Sedvanlig kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar.

Söndagen den 17 april avfärd kl 12
Besök hos Jan Röed och hans orkidéer på Eldholmen
Vi är välkomna till Eldholmen, som ligger nära Kungsängen (ca 22,4 km från
Sollentuna). Där har Jan Röed sina växthus med flera hundra olika arter av orkidéer.
Men han kan inte utlova massor av storblommiga hybrider, han odlar istället många
rena arter som har mindre blommor och som är betydligt roligare att odla. Odlingen är
väldigt specialiserad - han berättar lite om hur han odlar med organisk näring &
effektiva mikrober (EM) samt visar resultat och svarar på våra frågor.
Anmäl dig senast till den 13 april till Alice Lundmark, tfn 08-96 62 14, eller taettingen8-al@tele2.se.
Vi åker bil till Eldholmen - tala om hur många personer du kan ta med i din bil. Avresa från Sollentuna Centrum c:a
kl. 12.00 så att vi är framme vid 13-tiden. Då har vi ett par timmar på oss att undersöka växthuset.

Slutet av april – om vintern inte varit alltför svår
Besök i magnoliaträdgården i Ekshagarna, Krusenberg
Vintern har varit sträng så det har varit tufft för magnoliorna. Hur tufft får vi inte veta
förrän i april. Håll tummarna för att det i alla fall blir en hygglig blomning för då har
Gillet chansen att få göra ett besök hos John Lennart Söderberg och Ann-Marie
Åsheden i Ekshagarna, Krusenberg.
Så här säger John Lennart: ”Trädgården är en experimentträdgård där magnolior
lämpliga för vårt kalla klimat provas ut. Det finns idag ca 115 magnolior i storlekar
från 2 dm till 6 meter. Flertalet är kring 2 meter. Ungefär 60 magnolior har blommat någon gång. Små eller relativt
nyplanterade magnolior blommar inte varje år. De känsligare magnoliorna brukar förlora sina knoppar under
hårda vintrar. Magnolior som inte klarar vårt klimat ersätts med andra och några nya magnolior planteras varje
vår.”
Vill det sig väl kommer en grupp på max 10 personer att få gå på besök i slutet av april. Besöket kommer att
utannonseras med mycket kort varsel så bevaka hemsidan och din e-postkorg. Foto: John Lennart Söderberg
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April/maj
Favorit i repris: BACKSIPPOR i Calmare Hage
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 – se till att skicka in din e-post på
adress epost@sollentunatradgard.se.

Onsdag den 25 maj kl 18
Guidning bland mängder av tulpaner och skulpturer i Marabouparken i
Sundbyberg
Vi besöker Marabouparken i fräsch vårskrud med maffig tulpanblomning. Vi har
tidigare gjort ett mycket uppskattat besök i denna fantastiska park anlagd under
funkistiden. När vi var här i augusti 2009 var delar av parken avstängd för ett
konsthallsbygge. Konsthallen är färdigbyggd och parken återställd så nu kan vi se den
vackra parken i sin helhet. Förhoppningsvis får vi en guidad tur med mer inriktning
på växterna den här gången. Den ordinarie guidningen har mest fokus på parkens
historia och konsten ute i parken.
Kostnad 20 kr per person. Vi ses vid entrén till parken strax före kl 18. Ta gärna med kaffekorg. Eventuellt kan man
fika på restaurang Parken som har öppet till kl 20. Då stänger också parken.
Anmälan görs senast den 18 maj till Lotta Erdelyi lottaerd@gmail.com eller tfn 08-98 98 68. Observera att antalet
platser är begränsat.

Måndag 30 maj kl 18
Växtbytarkväll hos Lena Boström
Den 30 maj ordnar vi växtbyte hemma hos Lena. Ta med dig sticklingar eller plantor
som blivit över och byt till dig något nytt. Kanske har du delat gamla perenner som
du vill byta bort? Även gamla trädgårdsprylar kan säkert hitta en ny ägare. Har du
inget att byta så är du välkommen ändå! Och efteråt blir det som vanligt kaffekalas
under äppelträden.
Välkommen kl 18.00 till Nyodlingsvägen 24 i Sollentuna.

Fototävling
Trädgård och fotografering hänger nära ihop för många trädgårdsälskare. Nu tar vi
fasta på att det fotograferas mycket inom vår hobby och utlyser en fototävling.

Tema: Trädgård – gammalt möter nytt.
Sänd max tre bilder i digitalt format till Alice Lundmark
taettingen8-al@tele2.se senast 31 augusti. Alla insända bilder kommer att läggas
upp på hemsidan så att alla medlemmar kan se dem. Bidragen kommer att bedömas
av en jury som tittar på hur väl temat följs och på den fotografiska kvaliteten. Bilderna kommer sedan att visas i
samband med en av höstens träffar och då kommer också juryn att meddela sitt utslag och utse vinnare. Så fram
med kameran nu!

Maj-juni På egen hand
Besöksträdgårdar i Sörmland
Vill du göra en trädgårdsutflykt på egen hand eller kanske locka med dig sällskap?
21-22 maj och 18-19 juni kl 11 -16 håller tio privata trädgårdsägare i Södermanland öppet för allmänheten.
Du hittar mer information här: www.besokstradgardar.se
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Dynga
kan vi under våren som vanligt hämta hos Stina Ekman på Boda Gård, men ring
henne först, tfn 0703-06 64 08. Ta av från Rotebroleden vid rutiga Folkan, sväng
höger och kör till dess vägen tar slut.
Ta med säckar och spade, kanske också hinkar och en pirra. Grovkläder är bra att ha
där man står och skottar i dyngstackarna. Gårdsplanen är liten. Det ryms bara ett par
bilar i taget så det är bra om vi dynghämtare sprider ut våra besök.

Onsdag 15 juni
Guidad tur i Drottningholms Slottspark
Följ med Drottningholms trädgårdsguide på en guidad tur i Drottningholms Slottspark som
uppvisar trädgårdskonstens stilriktningar under flera århundraden. Promenaden i slottsparken
bjuder på en franskinspirerad barockträdgård från 1600-talets senare del, en intimare
formträdgård från 1750-talet i anslutning till Kina Slott samt en engelsk landskapspark från
Gustav III:s tid. Parkområdet är öppet för besökare utan entréavgift och är en plats där alla kan
njuta av unika natur- och kulturmiljöer.
Samling på teaterplan vid Drottningholms Slottsteater. Visningen avslutas vid Kina Slott där du får uppleva en
blomstertrappa med ca 100 olika sorters pelargoner och ett 40-tal olika fuchsior från utställningen som öppnar 11
juni och pågår till 28 augusti.
Bindande anmälan senast 7 juni till Helena Cedersjö mobil: 070 540 40 55, e-post helena.cedersjo@telia.com
Foto Alexis Daf los

Lördag 20 augusti med start vid niotiden
Heldagsutflykt till Enköping och Tuna trädgård
Kom med på en spännande heldag med visning av Enköpings fantastiska parker
och med möjlighet att köpa växter.
Vi får en tvåtimmarsvisning av Enköpings berömda parker av en av deras egna
trädgårdsmästare. Efter visningen äter vi lunch i Enköping och får tid för egna
upptäcktsfärder.
Därefter åker vi till Tuna trädgård – en av de handelträdgårdar som levererar växter till parkerna – som håller
öppet lite längre för oss. Där får vi både handla plantor och kan inta medhavd matsäck eller fika på deras café.
Vi reser med chartrad buss med start vid niotiden från några olika startpunkter i Sollentuna.
Pris 250 kr exkl lunch. 350 kr för icke-medlemmar som kommer med i mån av plats.
Anmälan senast den 6 augusti till Haidi Sayar, haidi.sayar@bredband.net eller tfn 08-96 07 08
Foto: Parkkon torets b ildarkiv, Enköpings kommun. Dröm parken

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 Lotta Erdelyi lottaerd@gmail.com eller tfn
08-98 98 68. Som du säkert vet vid det här laget går det precis lika bra att
förevisa en jordhög och berätta om dina trädgårdsdrömmar som att invitera
till en djungelvandring. Entusiasmen och trädgårdsglädjen kommer att möta
dig alldeles oavsett.
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www.sollentunatradgardsgille.se
Ordförande Agneta Östlund tfn 96 06 70, 070-783 80 07

Medlemsinformtion
Omarbetad logotyp
Som du kanske redan uppmärksammat ser vår logotyp inte riktigt ut som tidigare. Vi har gjort en lätt
modernisering – en tydligare rudbeckia och ett lite mer lättläst typsnitt ur samma typsnittsfamilj. Logotypen finns
både som enradig och tvåradig variant. Vi har också börjat arbetet med en modernisering av vår hemsida. Och för
att inte störa vår vanliga hemsida så har vi också registrerat domänen www.sollentunatradgard.se. I samband med
detta byter vi också webbhotell och kan spara en rejäl slant till föreningen.

Ge oss din e-postadress
Då kan du få nyhetsbrev, påminnelser och tips per e-post. Glöm inte att anmäla om du byter adress! Maila till
epost@sollentunatradgard.se.
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.

Avsändare
Sollentuna Trädgårdsgille
c/o Agneta Östlund
Borevägen 9
191 43 Sollentuna

B-post
Föreningsbrev
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