
  

 Höstprogrammet 2008/3 

På sensommaren när styrelsen sätter ihop programmet som ska räcka från september fram till jul är det 
svårt att tänka sig bladfall, höststormar och snö, men ändå vet vi ju att odlingssäsongen går mot sitt slut. 

När kvällarna mörknar kan vi tända en brasa, rulla in oss i en pläd och gotta oss åt trädgårdslitteratur 
eller dra på oss tjocka tröjan och gå till Gillets träffar för inspiration och värmande gemenskap. Väl mött! 

  

  _______________________________________________________________________________  

Tisdag 23 september kl. 19:00 i Amorinasalen DAMMAR OCH VATTEN I 
TRÄDGÅRDEN med Olle Fernström  

Olle Fernström från Garden Aquatica lovar oss en 
fängslande genomgång av vattnets 
dragningskraft i fontänens eller trädgårds-
dammens gestaltning. Föredraget syftar till att ge 
oss praktiska råd, beskrivningar och bilder av 
dammprojekt. Vi kommer att få lära oss mycket 
om grävning, val och läggning av dammduk, 
vattenväxter, pumpar och filter och design. 
Dessutom erbjuder Olle gott om utrymme för 
frågor och svar. Ta chansen, du som funderar på 
att anlägga damm eller vattenkonst! 

  ______________________________________________________________________________   
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Lördag 27 september kl. 11:00-16:00 deltar Gillet i en utställning för alla 
Sollentunas föreningar i Stinsens 
köpcentrum  

Kom och backa upp oss!Vill du stå ett pass i 
ståndet tillsammans med ett par andra 
medlemmar och hjälpa till att berätta om Gillet? 
 
Kanske har du lite växter vi kan sälja? Ta i så fall 
kontakt med Haidi Sayar som är vår 
mässarrangör, haidi.sayar@bredband.net eller 
tfn 96 07 08 senast 13 september.  

  ______________________________________________________________________________   

  

Söndag 5 oktober kl. 12:00-14:00 på Hersby traditionsenlig VÄXTBYTARTRÄFF 
och ÄPPELBESTÄMNING  

Växtbyte: När du höströjer i trädgården så kruka in ditt 
överskott och ta med dig till Hersby och byt med någon 
trädgårdsvän. 

Äppelbestämning: Som vanligt kommer Viveka Sproge att 
hjälpa dig ta reda på vilka äppelsorter du har i din trädgård. 
Ta med dig minst tre typiska äpplen av varje sort att visa 
upp. 
 
Fika kan vi göra på Hersbys servering. 

______________________________________________________________________________  
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Onsdag 22 oktober kl. 19:00 i Amorinasalen VINTERVACKRA TRÄD OCH 
BUSKAR med Lars Karlsson. I pausen Gillets årliga skördetävling – denna gång 
en ORGIE I HEMGJORD SAFT!  

Föredraget: Trädgården njuter man av den varma årstiden. 
När vintern kommer kryper man in framför brasan och 
myser, men trädgården har fortfarande mycket att ge. I 
föredraget vill Lars få oss att upptäcka våra trädgårdar även 
vintertid. Det finns mycket vackert att njuta av, knoppar, 
bark, blommor och vackra växtsätt. Föredraget tar även upp 
odling, härdighet och placering av ”vinterväxterna”. Lars 
Karlsson kommer från Stångby i Upplands Väsby. 

  

  

Safttävlingen: Detta är Gillets tredje 
skördetävling. Efter äppelkaka och marmelad 
kommer nu saft, riktig hemgjord, smaskig saft. 
Vem gör årets godaste? Du som vill vara med och 
tävla (Det vill väl alla?) anmäler dig till Shinobu 
Simon tfn 754 55 54 eller 
shinobu.simon@sbk.stockholm.se  senast 15 
oktober. Saften lämnas in kl. 18:00 så att juryn 
hinner avsmaka före föredraget. Vinnaren koras i 
pausen och sedan blir det saft i stället för kaffe 
eller te till bullarna som förfriskning.  

______________________________________________________________________________ 
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Tisdag 4 november kl. 19:00 FRÖTRÄFF  hemma hos Agneta Östlund och Ingemar 
Berndtsson på Borevägen 9 i Edsviken  

Favorit i repris: Ta med dig av ditt frö-överskott - 
om du har något. Det går lika bra att komma med 
hemplockade fröer som med köpefröer som du 
fått över från årets odlingssäsong. Paketera och 
märk fröerna i förväg så fungerar fröträffen 
bättre och det blir mindre spill som hamnar i 
damm-sugarens mage. Som vanligt lägger vi upp 
alla fröförpackningar på bordet och sedan börjar 
det roliga! Vi delar med oss av frö, odlingsråd 
och växtbeskrivningar. 

  

Du som inte har några fröer att dela med dig av är välkommen ändå, för det blir alltid mycket 
fröer över. 
Anmäl dig till Agneta senast 2 november på tfn 96 06 70, 070-783 80 07 eller 
agneta.ostlund@telia.com.  

______________________________________________________________________________ 

Torsdag 13 november kl. 19:00 i Amorinasalen VINTRÄDGÅRD – ATT ODLA 
VINDRUVOR I SIN EGEN TRÄDGÅRD OCH ATT GÖRA SITT EGET VIN med 
Sveneric Svensson  

Sveneric Svensson, ordförande i Sveriges Vinodlares 
förening, är en av de allra kunnigaste i Sverige när det gäller 
att odla och tillverka sitt eget vin. Vare sig du är nybliven 
eller erfaren hobbyvintillverkare så finns mycket för dig i 
detta föredrag, så missa det inte! 

Sveneric kommer att beskriva olika odlingsmetoder för 
vinplantor på friland, i drivbänk och i växthus. Han kommer 
även att beröra vilka sorter som lämpar sig bäst, hur man 
beskär och hur man skyddar vinet från klimatproblem 
och sjukdomar.  

Sveneric kommer sedan att dela med sig av sina kunskaper om vintillverkning och kommer då 
både att beskriva hela processen och de delar som vinmakaren själv kan påverka. Han visar hur 
man kan gå till väga med minimala resurser men berättar även om vad som finns att tillgå 
för den avancerade hobbyvinbonden. Även vintillverkning av andra frukter och bär kommer 
att beröras. 

______________________________________________________________________________ 
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Tisdag 9 december kl. 19:00 i Amorinasalen MILJÖVÄNLIG 
TRÄDGÅRDSODLING med Ann-Catrin Thor  

Ann-Catrin arbetar som trädgårdsrådgivare på 
Riksförbundet Svensk Trädgård och kommer att berätta om 
hur man på många olika sätt kan vara miljömedveten som 
trädgårdsägare.  

Ann-Catrins föredrag baserar sig på de 11 Gröna punkter 
som förbundet arbetat fram. Några exempel på miljötankar 
i hemträdgården är kretsloppstänkande, god markvård, 
friskt och härdigt växtmaterial, värnande av den biologiska 
mångfalden samt att använda miljövänliga material, 
metoder och produkter i sin trädgårdsvård. Ann-Catrin 
kommer att dela med sig av praktiska tips och råd.  

______________________________________________________________________________ 

Torsdag 18 december kl. 18:30 gör vi traditionsenligt JULGRUPPER hos 
Brunnsvikens trädgård  

Favorit i repris: Vi håller på traditionen och 
återkommer till Brunnsvikens Trädgård för att 
göra egna julgrupper även detta år.  

Låt dig inspireras av Johan Orres tips och låt 
sedan fantasin flöda bland alla blommor inför 
julen. Det går som vanligt bra att ta med egna 
krukor och korgar att plantera i om du inte vill 
köpa nya. 

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast 
den 15 december till Anita Kullerstedt tfn 96 17 
74, 073-8272794 eller anita.kullerstedt@comhem.se 

______________________________________________________________________________ 

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 

_________________________________________________________________________ 
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Väl mött på föreningens träffar! 

Styrelsen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


