Vår och sommar 2015

Äntligen går vi mot ljusare tider och en ny spännande trädgårdssäsong ligger framför oss. Föreningen fyller 15 år och vårens program får därför en
festlig inledning. Välkommen till firandet och till
alla övriga intressanta evenemang.
Möt andra trädgårdsintresserade, låt dig inspireras och smittas av trädgårdsglädje.

Sollentuna Trädgårdsgille fyller 15 år!
Torsdag 22 januari, med start kl 19 Amorinasalen
Kom och fira vår förening!
Alla medlemmar välkomnas att fira torsdag 22 januari i Amorinasalen.
Föreningen bjuder in till föredrag ”Om lusten att trädgårdera” med
efterföljande medlemsmingel. Lätt förtäring och dryck serveras till
subventionerat pris. En avgift på högst 100 kr kan komma att tas ut.
Föranmälan behövs!
Anmäl dig till föredrag och jubileumsminglet senast 12 januari till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Maria Gille 070-5751462.

Välkomstmöte nya medlemmar
Torsdag 22 januari kl 17.30, Amorinasalen
Före föredraget och jubileumsminglet finns styrelsen på plats och
hoppas få träffa dig som blivit medlem under de senaste åren och ännu
inte varit med på ett välkomstmöte. Passa på att få veta mer om Sollentuna Trädgårdsgille. Ställ frågor och berätta vad just du vill ha ut av
vår förening.
Anmäl dig senast 12 januari till aktivitet@sollentunatradgard.se eller
till Maria Gille 070-5751462.
Glöm inte att anmäla dig till det efterföljande fördraget och jubileumsminglet.
Om lusten att trädgårdera
Torsdag 22 januari kl 19.00, Amorinasalen
Henrik Valentin, författare, har skapat uttrycket ”att ”trädgårdera”
som ett alternativt uttryck till det vanliga arbeta i trädgården. I sitt
bildrika föredrag utvecklar han på ett engagerande sätt sina tankar om
den lust som är all trädgårderings yttersta mål och mening. Henrik
kommer att ventilera ämnen som ”kan man kasta en ros?”, ”vågar vi
säga att det finns fula blommor och vackra ogräs?”
Efter föredraget blir det jubileumsmingel för att fira föreningens 15
år. Anmäl dig senast 12 januari till aktivitet@sollentunatradgard.se eller
till Maria Gille 070-5751462.

Kallelse till Årsmöte
Torsdag 12 februari kl 18.30, Amorinasalen
Material till årsmötet kommer att finnas på föreningens webbplats. Det kommer också att delas ut på årsmötet.
OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen
tillhanda senast 29 januari.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffepaus och lotteri
innan det är dags för föredraget med Göte Boberg Om rosor och
clematis.

Rosor och Clematis, Göte Boberg
Torsdag 12 februari kl 19.30, Amorinasalen
Göte Boberg, från Löta Trädgårdscentrum, kommer att guida oss in i
rosornas värld. Löta Trädgårdscentrum – med ca 750 olika sorters
rosor - är en av Sveriges största odlare av trädgårdsrosor. Göte berättar
om allt ifrån hur rosor blir till, hur varierade de olika rosgrupperna är
och hur de kan användas, till rena skötseltips för bästa resultat. Moderna och gammeldags rosor visas med bilder, både gruppvis och i
olika användningsområden.
Allt blandas med anekdoter om de historiska personerna bakom
rosornas namn. Lite om klematis som samplantering med klätterrosor
kommer han också att hinna med.
www.lota.se
Kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar.

Hett i kök och trädgård - Jonas Borssén berättar om chilepeppar
Onsdag 11 mars kl 19.00, Amorinasalen
Jonas är ordförande och redaktör för Svenska Chilepeppar
Föreningen samt frilansande matskribent och kokboksförfattare.
Jonas berättar om världens mest använda krydda. Du lär dig hur
färska, soltorkade, rökta och malda chilesorter används i matlagningen.
Jonas tipsar också om odlingsvärda chilesorter och hur ett chileodlande år går till. Varför bränner chilepeppar på tungan och vad är
Scovillegrader? Jonas delar frikostigt med sig av kunskapen kring
chilepeppar. Han ger dessutom tips om enkla sätt att konservera den
generösa skörden. Inget ämne lämnas oberört.
Jonas kok- och odlingsböcker kommer att finnas till försäljning
tillsammans med milda till heta chilepepparprodukter. Det kommer
också att finnas chileplantor till försäljning. Kontant betalning gäller.
http://www.borssen.com
Jonas – ordförande och redaktör för Svenska Chilepepparföreningen samt känd matskribent och kokboksförfattare - berättar om världens mest använda krydda, chilepeppar. Du lär dig hur färska,
soltorkade, rökta och malda chilesorter används i matlagningen, om
odlingsvärda chilesorter och hur ett chile-odlande år går till.
I pausen kan ni prova en het och smakrik lakto-ovo-vegetarisk rätt
för 30 kr, betalas separat vid entrén. Anmälan senast 27 februari till
aktivitet@sollentunatradgard.se - ange provsmakning om så önskas.
Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar.
Anmälan till föredrag och provsmakning: senast 15 januari till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Lotta Erdelyi 073-7672072.
Trädgårdens glädjeämnen och objudna gäster
Onsdag 8 april kl 19.00, Amorinasalen
Hortonom Maj-Lis Pettersson är känd som trädgårdsexperten i ”Odla
med P1” och ”Trädgård med Maj-Lis” i Radio Uppland, där hon svarar
på lyssnarnas frågor. Hon har sedan ”Odla” startade 2004 och i 35 år i
”Radio Uppland” svarat på ett oändligt antal frågor om varför växter
ser konstiga och sjuka ut och vilka åtgärder man kan ta till. Allt med
expertens kunskaper men med förmåga att förklara också för amatören.
Maj-Lis är också författare till flera växtskyddsböcker. Hennes
senast utgivna böcker är ”Trädgårdens växtskydd”, ”Skydda din
trädgård” och ”Skydda dina krukväxter”. Maj-Lis arbetar som egen
företagare i Gröna Råd Växtkonsulter AB med bl.a. rådgivning, hålla
kurser/föredrag, vara växtdoktor, skriva populärvetenskapliga artiklar
och förmedla bilder.
Maj-Lis böcker kommer att finnas till försäljning under kvällen.
Endast kontant betalning.
Efter Maj-Lis föredrag är du välkommen att ställa frågor till henne.
Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Endagskurs i pilflätning med Marianne Svärd Häggvik
Kursen ges vid två olika tillfällen, söndag den 12 april och söndag den 19 april
kl 10-15 på Sörgården på Färingsö, Ekerö
Marianne Svärd Häggvik är trädgårdsdesigner, trädgårdsskribent och
fotograf samt ordförande i Västerorts trädgårdssällskap. Hon har
skrivit Stora boken om trädgårdsprojekt som kom ut 2013. Se mer på
www. heliconiagarden.se
På kursen får du i en härlig miljö fläta ditt eget växtstöd i pil. Kursdagen kommer att se ut så här.
Vi samlas på Sörgården kl 10 och börjar med förmiddagsfika med
något nybakat. Sedan går Marianne igenom grunderna i pilflätning, lär
ut några olika flättekniker och berättar om hur man ska ta hand om sitt
pilarbete. Därefter får du bestämma vilket typ av växtstöd du vill fläta.
Vanligast är att fläta en växtkon men det går också bra att fläta en
mindre platt spaljé till väggen. Marianne har med sig några bilder på
pilarbeten som inspiration att kika på innan du bestämmer dig.
Sedan blir det varm lunch med sallad, bröd, kaffe och kaka, komponerad och lagad av Sörgårdens egen kock. Efter lunchen börjar alla
fläta sitt växtstöd under Mariannes handledning.
Marianne har med sig pil, verktyg, mallar och allt annat som
behövs till flätningen.
Du tar med dig egen sekatör och gärna en pall att sitta på vid
flätningen. Kläder efter väder. Vi flätar utomhus men fikar och äter
inne i Sörgårdens mysiga lilla matsal.
Anmälan (bindande) senast den 22 mars till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Lotta Erdelyi 0737-67 20 72
OBS! Begränsat antal deltagare, endast medlemmar.
Kostnad 750 kr/deltagare Då ingår fika, lunch och allt material.
Avgiften betalas till Plusgiro 237 806-5 vid anmälan. Uppge namn i
meddelandefältet

Sollentuna Trädgårdsgille ställer ut på ”STLHM Trädgårdsmässa”
24-26 april, Kista mässan
Sollentuna Trädgårdsgille ställer som vanligt ut. Vill du stå i montern?
Eller kanske har du växter till försäljning?
Det brukar vara mycket roligt att stå på mässan och prata trädgård.
Dessutom får du en chans att se mässan.
Hör av dig till Haidi Sayar, 08-96 07 08 eller
haidi.sayar@bredband.net.

En trädgård i det yttre havsbandet
Onsdag 20 maj kl 19.00, Amorinasalen
Torsten Wallin är landskapsarkitekt. Han visar här bilder från sin
fantastiska trädgård i skärgårdsmiljö på Enskär.
.Torsten berättar om hur man kan dra nytta av befintliga träd och
vildväxande natur i sin trädgård. Dessa element kan användas som
rumsskapande, vindskydd, förankra en byggnad i landskapet och
skapa atmosfär. Han visar bilder från sin solgassiga klippträdgård
med växter som tål vind och torra förhållanden, i Skuggträdgården
med växter som tål skugga och antingen torra förhållanden med mark
genomvävd av trädrötter eller växter som tål stående vatten och
fuktigt läge.
Han visar också bilder på trädgårdens växter med betoning på
perenner, lökar och prydnadsgräs under olika årstider, samt berättar
om hur han tänkt om komposition, färg och form när han planerat
rabatter. Dessutom visar han hur han formklippt klibbalar till en
portal och hur man beskär vildväxande ljung för att få rikligare blom
samt en rundad form.
Boken Vildros och Kaprifol kommer att finnas till försäljning för 150
kr. Kontant betalning
Senare under sommaren, söndagen den 28 juni, arrangerar föreningen en resa till Enskär.
Kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar

Växtbyte/växtskänk hos Lena Boström
Måndag 1 juni kl 18, Nyodlingsvägen 24
Nu är det dags för det traditionsenliga växtbytet 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. Många ger gärna
bort utan något i utbyte.
Efteråt blir det kaffekalas under äppelträden.

Handla perenner på Ängsäter, Färingsö
Lördag 6 juni kl 10, Viktigt att vara där senast kl 10.00
Ängsäters perennodling handlar i vanliga fall bara i parti och levererar
växter bland annat till Zetas och Slottsträdgården.
Ingen anmälan behövs men det är viktigt att vara där kl 10 för att få
information av ägaren Krister Löf. Alla inköp ska vara klara före kl 13.
OBS! Endast kontant betalning!
Vägbeskrivning Kör mot Färingsö vid Tappström. En bit efter skylt
mot Svartsjö slott ligger Ängsäter på höger sida, strax efter ett hygge.
Titta gärna på www.angsatersperenner.se för karta.

Utflykt till Enskär, Torsten Wallins trädgård
Söndag 28 juni. kl 10.00 eller kl 13.00. 12 personer vid varje tillfälle
Vi går iland på norra Enskär. En stig leder genom den vilda naturen
ömsom skogsdungar, ljunghedar och klipphällar. Promenaden tar ca 1520 minuter innan man når fram till trädgården belägen på sydvästsidan
av ön. Här visar jag trädgårdens olika rum som utgår från de ursprungliga naturtyperna som fanns från början. Klippträdgården där solen
gassar och vindarna tar i, skuggträdgården vid ett alkärr, den halvskuggiga lunden, backtimjangången, fuktängen och en köksträdgård i en
solig ravin.
Kostnad: 50 kr/person. Kostnad för båtresan tillkommer.
Avresa: Taxibåt från Furusund, kl 10.00 eller kl.13.00. Första gruppen åker 10.00 och är framme ca 10.45, stannar till kl 14.00 då grupp 2
anländer och grupp 1 åker tillbaka. Grupp 2 åker tillbaka 17.00.
Buss till Furusund avgår från Tekniska Högskolan och bussturen tar
ca 1 tim 45 min.
Om ni åker bil rekommenderas samåkning.
Kom ihåg matsäcken!
Anmälan: Senast 12 juni till aktivitet@sollentunatradgard.se eller till
Carina Blixt 0705-095710 . Vid anmälan meddela vilken av turerna du
önskar åka.

Hämta välbrunnen hästgödsel
Vi kan hämta hästgödsel 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 till vänster från Rotebroleden vid rutiga Folkan, sväng direkt
till 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.

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.

Annonsera
Nu har vi en annonssida på vår webbplats. Här kan du erbjuda andra
medlemmar ditt växtöverskott eller andra trädgårdsrelaterade produkter.

Upprop
Har du idéer till aktiviteter?
Kan du baka kaffebröd till någon av våra träffar?
Har du lotterivinster – gärna växter – att skänka?
Hör då av dig till någon i styrelsen.

