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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 lundmar-
kerna 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 vill titta på fågellivet.

Utflykten annonseras på hemsidan och via e-post – se till att skicka in

Måndag 21 maj kl 18.30-21, Bögs gård
Vilda ätliga växter - Exkursion med Pelle Holmberg
Pelle Holmberg är biolog och en välkänd profil. Nu får vi chansen att med
honom som ciceron lära oss lite matnyttigt om vilda växter i naturen.

Vi träffas kl 18.30 på den stora parkeringen framför Bögs gård. Pelle tar
oss på en tur för att visa oss ätliga växter som växer vilt i naturen. Växter
som vi kanske mest betecknar som ogräs, men som kan uppgraderas till
ett nyttigt och billigt komplement till det ätbara som vi odlar eller köper.

Vi gör en liten fikapaus, så packa med matsäck och sittunderlag.

Pelle har sina böcker med sig till försäljning för den som är intresserad.

Tisdag den 24 april
”A Gentleman’s Garden”, Kungsvägen 10, Tumba
Vi gör årets första trädgårdsbesök i ”A Gentleman’s Garden”, som ligger
nära pendeltågstationen. Här möts vi av Stefan, the gentleman gardener
himself, en hängiven trädgårdsentusiast, som har planterat tusentals
vårlökar. Titta gärna på www.gentgard.se
Kostnad: Besöket kostar 50 kr inkl kaffe och kaka.
Anmälan: Om du vill följa med så anmäl dig senast den 17 april till Lotta
Erdelyi lottaerd@gmail.com eller på tel. 08-989868

Daum meddelas på hemisdan och per e-post
Magnoliablomning i Walderös trädgård i maj
Det är alltid lika spännande att besöka denna fantastiska och inspirerande
trädgård. Den här gången gör vi det när trädgården är i sitt skira vårflor
och magnoliorna blommar.

Nu står vi på tröskeln till en ny trädgårdssäsong.  När detta skrivs har
vi drabbats av ett tillfälligt bakslag - snö ligger kvar och den nordliga
vinden biter. Men snart träffas vi utomhus igen för inspirerande
trädgårdsmöten.
Väl mött i vår och i sommar.

Onsdag 30 maj kl 18
Växtbytarkväll hos Lena Boström, Nyodlingsvägen 24
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 (för 20 kr)
under äppelträden.



Lördag 25 augusti
Heldagsutflykt till Enköpings parker
Kom med på en spännande dag där vi får en tvåtimmars guidad tur av
Enköpings fantastiska parker som är speciellt kända för att ha mycket
perenner som blommar sent på säsongen. Efter visningen äter vi lunch i
Enköping och därefter finns tid för egna upptäcktsfärder innan bussen
hemåt avgår kl 15.00.

Vi reser med chartrad buss som avgår 8:15 från Helenelunds pendel-
tågsstation, Sollentuna pendeltågsstation 8:30, Rotebro centrum 08:45.

Pris 250 kr exkl lunch och för icke-medlemmar som kan komma med i
mån av plats 350 kr.

Anmälan senast den 10 augusti till Helena Cedersjö, 070-540 40 55
helena.cedersjo@telia.com. Uppge namn, telefonnummer, e-postadress
samt om ni önskar någon form av specialkost. OBS! Bindande anmälan!

Om vi inte blir tillräckligt många för att fylla en buss, så blir resan ändå
av. Vi samåker då istället i egna bilar. Och då blir det ett annat pris för
resan.

Tisdag den 26 juni kl 17
Sommarprakt i Drottningholms slottspark
Vi träffas vid Kina slott för att se utställningen Trädgård och trädgårds-
mästare på Drottningholm och Ekerö – till nytta och nöje.

Sommarprakt i utställningen är utformad av Drottningholms träd-
gårdsmästare och blomsterkreatören Gunnar Kaj.

Paulina Landin som varit med och gjort utställningen kommer att guida
oss. Vi får uppleva 350 års trädgårdshistoria i utställningen som är upp-
byggd av sex separata trädgårdsrum och som sträcker sig över 1 800 kvm.

Anmälan görs senast den  19 juni till Lotta
Erdelyi, e-post lottaerd@gmail.com, tel. 08-989868

Lördagen 9 juni kl 10
Utflykt till Ängsäters Perenner AB, Svartsjö
Tidigare har vi besökt Ängsäters perennodling på hösten. I vanliga fall
handlar de bara i parti och levererar växter bland annat till Zetas och
Slottsträdgården.

Vi har nu fått möjlighet att göra en tur dit i början av säsongen – något
som många medlemmar frågat efter. OBS! De kan bara ta emot kontant
betalning på Ängsäter! Ta med egen fikakorg om du vill ta en kaffepaus
där.  Ingen anmälan behövs.
Vägbeskrivning  Kör mot  Färingsö vid Tappström. En bit efter Svartsjö slott ligger

Tisdag 12 juni kl 19
Trädgårdsbesök Gull Olli, Pilvägen 7, Skå, Färingsö
En av trädgårdarna som varit med i tv-programmet Trädgårdstoppen.
Så här säger Gull bl a: ”Trädgården är anlagd på en bergstomt. Inga
frodiga perennrabatter, men i gengäld en kuperad trädgård med diverse
överraskningar. Ett par dammar, varav en med porlande vatten ger liv i
trädgården. I övrigt en trädgård som barn brukar älska.” Efter turen i
trädgården blir det kaffe/te med tilltugg för en tjuga.
Vi försöker i möjligaste mån samåka med bil. Anmälan görs senast den 8 juni till
Lotta Erdelyi, tel. 08-989868, mobil 0737-672072, epost lottaerd@gmail.com



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.

www.sollentunatradgard.se

Hämta dynga
Vi kan hämta dynga som vanligt hos Stina Ekman på Boda Gård, men
ring henne först, tfn 0703-06 64 08. Ta med säckar och spade, kanske
också hinkar och en pirra. Grovkläder är bra att ha när man står och
skottar i dyngstackarna.

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

Trädgårdsvandringar

Visa din trädgård!
Under sommaren har vi normalt trädgårdsvandringar en gång i
veckan. Vi hoppas att fler medlemmar vill öppna sina trädgårdar. Vi
vill gärna att det ska vara alla typer av trädgårdar.

Årets första vandringar är redan bokade. Vill inte du också visa din
trädgård?

Läs mer på hemsidan om hur det går till att visa sin trädgård.
Trädgårdsvandringarna annonseras på hemsidan och via e-post.

Externa trädgårdsvandringar
(11-) 12 augusti 1000 trädgårdar
19-20 maj och 30 juni-1 juli Öppna trädgårdar i
Sörmland
9-10 juni Öppna trädgårdar Västerort och Mälaröarna
Länkar finns på hemsidan under Andras evenemang.

Program hösten
Augusti  - Belysning i teori och praktik, preliminärt.
Tisdag 18 september Vårblommande lökar - rariter och nyheter. Med
möjlighet att fynda Jenny
Wik Norling
Måndag 8 oktober Pysselkväll: Växtstöd och nätklockor
Torsdag 29 november Välkommen hem! - skapa en välkomnande
entré, Ylva Landerholm

Ytterligare information
På webben hittar du alltid lite utförligare information om program-
punkterna.


