
  

  

Programblad nr 3, hösten 2010  

Så har ännu en sommar passerat sin höjdpunkt, kvällarna blir kortare och mörkare, men ännu blommar 
våra trädgårdar och fruktskörden är ännu inte bärgad. Vi njuter fortfarande av färgprakten och har den 

stora finalen framför oss med lysande röda löv och hög, klar luft. Då är det dags att skriva in höstens 
aktiviteter i våra kalendrar.  

Väl mött på många trivsamma träffar 

 

Söndag 22 augusti kl 12-15: SKÖRDEFEST PÅ HERSBY 

  

Kom till Hembygdsföreningens och Sollentuna 
Trädgårdsgilles första skördefest.  

Det blir skördetävlingar, småseminarier,  
utställningar och som vanligt trevligt umgänge. 

  

  

  

________________________________________________________________________________________________ 

Favorit i repris: Ändrat till lördag 18 september kl 10 besök hos ÄNGSÄTERS PERENNER i 
Svartsjö (Mälaröarna) 

Hösten 2009 gjorde vi ett besök på Ängsäters perennodling. 
Ängsäter handlar i vanliga fall bara i parti. De levererar växter 
bland annat till Zetas och Slottsträdgården. Utflykten var 
mycket uppskattad och vi hittade många fina växter att köpa 
med hem till våra trädgårdar - så i höst gör vi en ny tur dit. 
OBS! Endast kontant betalning! 

Anmäl dig till Lotta Erdelyi, lottaerd@hotmail.com eller  
08-98 98 68 senast 8 september. Uppge om du vill åka med 
någon eller om du kan ta med någon i din bil. (Tänk dock på 
att spara lite utrymme för växter.) Ta gärna med picknick-



korg. 

  

Vägbeskrivning: Kör mot och förbi Drottningholm. Håll höger mot Färingsö vid Tappström. En bit efter 
Svartsjö slott ligger Ängsäter på höger sida, strax efter ett hygge.   

Titta gärna på www.angsatersperenner.se för karta och mer info.  

________________________________________________________________________________________________ 

http://www.angsaterperenner.se/


Lördag 25 september kl 11-16: FÖRENINGSMÄSSA i Sollentuna Centrum 

Även i år kommer vi från Gillet att visa upp verksamheten den dag då 
alla Sollentunas föreningar får en chans att tala om att de finns.  

Vi försöker komma i kontakt med Sollentunabor som inte tidigare hört 
talas om Gillet och locka med dem i föreningen.  

Vi söker frivilliga, glada och språksamma medarbetare. Vill du stå ett 
pass i montern? 

Anmäl dig till Haidi Sayar 96 07 08 eller haidi.sayar@bredband.net senast 
15 september. 

  

  

  

  

  

________________________________________________________________________________________________ 

Favorit i repris: Söndag 26 september kl 12-15 på Hersby Hembygdsgård VÄXTBYTE och 
ÄPPELBESTÄMNING  

Även denna höst ordnar Gillet en dubbelträff på Hersby och 
återigen på Hersbys höstmarknadsdag, då det brukar komma 
stora mängder besökare. Dels byter vi växter och dels ordnar 
vi äppelbestämning.  
OBS! Även om du inte har något växtöverskott att byta bort 
så kom ändå. Det där med byte tas inte alltid så allvarligt. 
Många skänker gärna bort det de har utan att vilja ha något i 
retur eller säljer för en mindre slant. 

Om du vill veta vilka äppelsorter du har så ta med dig minst 
tre ”typiska” äpplen av varje sort. Det hjälper också om du vet 
ungefär hur gammalt trädet är.  

Som vanligt är det Viveka Sproge som bestämmer äppelsorterna. 

Fika kan vi som vanligt göra i den trevliga serveringen. 

________________________________________________________________________________________________ 

  



Tisdag 5 oktober kl 19 i Amorinasalen: VÄXTBILDER – OM ATT STROSA MED KAMERA I 
SOLLENTUNA OCH STOCKHOLM med Ulf 

Blanche 

Ulf Blanche, som är medlem i Gillet och hängiven rosodlare, 
fotograferar också, mest träd och blommande växter. Här tar 
han oss med på strövtåg genom Sollentuna och Stockholm.  

Som vanligt blir det fika för 20 kr portionen och därtill 
traditionsenligt lotteri.  

Shinobu Simon tar gärna emot plantor eller annat med 
trädgårdsanknytning att ha som vinster, men var bussig och 
anmäl dina gåvor i förväg till shinobu@321.nu eller  
08-754 55 54. 

  

________________________________________________________________________________________________ 

Fortsättning: AMATÖRBOTANIKCIRKEL MED Ida Trift, start 
kl 19:15 onsdag 20 oktober 

Vårens studiecirkel blev en succé och vi har bett Ida komma tillbaka och 
fortsätta berätta om växter, växtnamn, kulturhistoria och all möjlig 
kuriosa därmed besläktad på samma roliga och lättsamma sätt. Även du 
som inte var med i våras kan hänga på. 

 20 oktober: Mossor, ormbunkar, barrträd, blomväxter – evolution, 
anatomi och märkliga sorters fortplantning. 

 3 november: Familjerna som gör botaniken lättare 
(tvåhjärtbladiga): De stora grupperna som man lätt känner igen 
och vad som utmärker dem. 

 17 november: Familjerna som gör botaniken lättare 
(enhjärtbladiga): De stora grupperna som man lätt känner igen och 
vad som utmärker dem. 

 1 december: Kulinarisk botanik: Känn igen alla delar på frukt och grönt. Vad är rot, stam och frukt? 
Provsmakning. 

Bindande anmälan till Agneta Östlund agneta.ostlund@telia.com eller 070-783 8007 senast 13 oktober. 200 kr 
för Gillets medlemmar, 300 kr för icke-medlemmar. 

________________________________________________________________________________________________ 

Torsdag 28 oktober kl 19 i Amorinasalen: PULSATILLOR (sippor) med Mats Arvidsson 



Pulsatillor finns av 30 arter med många underarter och 
hybrider. Mats Arvidsson, som ägnat dessa sippor tid 
och intresse, kommer att visa vackra bilder och berätta 
om många av dem. Mats kommer också att berätta en 
del annat för oss från sina två trädgårdar i 
Södertäljetrakten. 
Om vi har tur har Mats med sig plantor till försäljning. 

Fika och lotteri som vanligt.  

Om du har vinster att skänka så hör av dig till Shinobu. 

  

________________________________________________________________________________________________ 

Tisdag 9 november kl 19: Traditionsenligt FRÖBYTE hemma hos Agneta Östlund och 
Ingemar Berndtsson, Borevägen 9 i Edsviken 

Ta med dig av ditt överskott av hemplockade frön och rester av årets 
köpe-fröer – och kom hem med någon annans! Har du inget överskott så 
kom ändå. Mycket skänks bort och annat kan köpas.  

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

Anmäl dig till agneta.ostlund@telia.com eller 070-783 8007 senast 5 
november. 

  

  

  

__________________________________________________
______________________________________________ 

Torsdag 2 december kl 19 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.  

________________________________________________________________________________________________ 

Traditionsenligt Julpyssel hos Brunnsvikens Trädgård onsdag 15 december kl 18:30 

Även i år får vi komma och göra våra julgrupper, efter kort introduktion 
av Johan Orre, som ger oss lite nya tips varje år.  

Allt vi behöver finns att köpa på plats, men om du hellre vill använda din 
vanliga korg eller bytta går det också bra. 

Bindande anmälan senast fredag 9 december till Anita Kullerstedt, 
anita.kul@telia.com eller 073-827 27 94.  

Kostnad 150 kr, erläggs vid ankomsten. I priset ingår även förfriskningar: 
Glögg, kaffe eller te och smörgås. 

  

________________________________________________________________________________________________ 

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 

http://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 



  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  


