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PROGRAM 2017
Täby Vallentuna Trädgårdsförening
~ Till Nytta, Lust och Fägring ~
Välkommen till Täby Vallentuna Trädgårdsförenings aktiviteter 2017!
Som medlem i vår förening får du dels ta del av allt det som Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder
och dels möjlighet att delta i alla våra aktiviteter.
Information om medlemskap, kontaktuppgifter och annat nyttigt om föreningen finns att läsa på vår
hemsida, www.tabyvallentunatradgard.se.
Vi hoppas att du ska tycka att årets aktiviteter känns lockande och hälsar dig varmt välkommen!
Styrelsen

Exotiska och nyttiga kryddor i indisk matlagning,
Jaya Chandrasekaran
Tisdag 24 januari, kl. 19.00 i Hönshuset.
Det finns nästan inget annat land i hela världen som använder
kryddor på ett så utvecklat sätt som Indien. Det är inte bara chili
och pepparfrukter utan även andra mindre starka kryddor som
används. De flesta av de kryddor som ingår i den indiska maten går numera även att köpa i svenska
butiker. Kryddornas smak kan förändras mycket beroende på hur de tillagas, exempelvis smakar de
helt annorlunda om de rostas. Jaya, som är medlem i vår förening sedan många år, berättar lite om hur
några av dessa kryddor kan användas och om deras helande effekter.
Kaffe, te och smörgås serveras från kl 18.30 à 20:- för dem som anmält att de vill fika.
Anmäl dig senast 18 januari genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Favorit i repris:

Växter att bli glad av, Eva Wirén
Måndag 13 februari, kl. 19.00 i Hönshuset.
I oktober i fjol besökte Eva oss och höll ett mycket uppskattat
föredrag. Intresset var stort och alla som ville fick inte plats.
Därför ordnar vi nu ett nytt besök av Eva. Hon kommer att
presentera några odlingsvärda favoriter bland perenner, buskar
och träd. Dessutom kommer hon att berätta lite mer om växter
som lockar nyttiga insekter. Eva var tidigare verksam som
trädgårdsrådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård och finns
numera hos Zetas.
Fika från kl 18.30 à 20:- för dem som anmält att de vill fika.
Anmäl dig senast 6 februari genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

De flesta av våra möten
håller vi i Hönshuset,
Karby Gård. Om inget
annat står i programmet
samlas vi 18.30 för att fika
innan föredraget börjar.
Ange i din anmälan om du
vill fika eller ej.
Kl. 19.00 hälsas kvällens
huvudperson välkommen.
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Årsmöte och därefter
Om lusten att trädgårdera, Henrik Valentin
Årsmöte måndag 27 februari, kl. 19.00 i Karby Gård.
Författaren Henrik Valentin visar och berättar i bild och ord hur
en bit skånsk, besprutad äppelodling stegvis förvandlas till en
prunkande oas. En riktig cottage garden med snirklande gångar, gröna och
lummiga rum, skyddande häckar, en rejäl näckrosdamm som fyllts av intressanta
växter. Den anlagda ruinen St Vitolfs källa skänker ytterligare dramatik och
skönhet åt trädgården. Trädgården besöks varje år av flera trädgårdsföreningar och
är omskriven i olika trädgårdstidningar. Delar av förvandlingen har Henrik
beskrivit i sin bok ”Om lusten att trädgårdera” som kommer att vara möjlig att
köpa.
För den som anmält sig till fikat serveras kaffe, te och baguette. Separat kallelse till årsmötet kommer.
Anmäl dig senast 8 februari genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Bind en ståltrådsklocka, Marianne Svärd Häggvik
Söndag 5 mars, kl 10.00 – 15.00 i Hönshuset.
Vi lär oss hur man tillverkar en effektiv och dekorativ klocka som skyddar
mot rådjur. Klockan vårlökarna blir lätt att flytta runt där den behövs bäst.
Den är fin även snötäckt på vintern.
Förra årets pilflätningskurs var mycket uppskattad. Nu lär vi oss nya
metoder av samma ledare.
Marianne har med sig material, verktyg, mallar och allt annat som behövs till
bindningen. I avgiften ingår handledning och material. Ett mindre belopp för lunch
och fika tillkommer. Max 10 deltagare

Foto: Kjell Häggvik

Anmäl dig senast 20 februari genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se. När du fått veta att det finns plats ledig ska du
inom tre dagar betala kurs- och materialavgiften 410:- till pg 9211771-2. Din anmälan
blir giltig när du betalat.

Italienska trädgårdar, Ann Larås
Torsdag 30 mars, kl. 19.00 i Hönshuset.
Ann är, journalist, fotograf och författare till två
trädgårdsböcker om Italienska och Engelska
trädgårdar. Från att ha jobbat som journalist och
researcher på SVT jobbar hon nu som
trädgårdsskribent och ciceron på trädgårdsresor i
Europa och Sverige. I november 2014 besökte hon
oss och berättade om engelska trädgårdar under ett
mycket uppskattat föredrag. Nu får vi en ny chans att
se hennes underbara bilder, denna gång från lite sydligare breddgrader.
Läs mer om Ann på http://tradgardsturisten.blogspot.se/.
Fika från kl 18.30 à 20:- för dem som anmält att de vill fika.
Anmäl dig senast 22 mars genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Till våra avgiftsbelagda aktiviteter
och resor är
anmälan bindande.
Du får gärna
överlåta din plats
till annan medlem
om du får förhinder,
men erlagt belopp
återbetalas normalt
inte.
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Växthusen på Waldemarsudde
Torsdag 6 april, kl. 18.00 vid Waldemarsudde, utanför slottet.
Året runt finns fantastiska, konstfulla blomsterarrangemang i slottets salar. Hur
produceras materialet till dessa buketter? Vem väljer, komponerar och binder
dem? Dessa frågor får vi svar på under trädgårdsmästare Martina Rydbergs
ledning. Vi får också besöka växthusen där många av dessa blommor odlas.
Anmäl dig senast 31 mars genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Vi tipsar om:

Nordiska trädgårdar

6-9 april, kl. 09.00 – 18.00 Stockholmsmässan, Älvsjö

Naturlig bekämpning av skadeinsekter, Madeleine Kylin
Torsdag 27 april, kl. 19.00 i Hönshuset.
Biologiska metoder är idag ett ekologiskt alternativ till kemiska preparat.
Många insekter har blivit motståndskraftiga mot vissa kemiska preparat och
många växter kan skadas genom besprutning. Dessa problem kan vi undvika
genom att använda de biologiska metoder som under en längre tid förekommit
inom jordbruk och nu finns tillgängliga för hobbyodlare.
Madeleine Kylin är utbildad hortonom på Sveriges Lantbruksuniversitet i
Alnarp och arbetar idag för Biobasiq Sverige. Hon kommer att beskriva olika
metoder för biologisk bekämpning av skadeinsekter. Hon kommer tex att ta upp vilka växter och
insekter som är aktuella, vilka väder och årstider som är lämpliga och hur lång tid behandlingen skall
pågå. Slutligen får vi en genomgång av de biologiska medel som finns på marknaden.
Kaffe, te och smörgås serveras från kl 18.30 à 20:- för dem som anmält att de vill fika.
Anmäl dig senast 20 april genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Vårfint i Örtagården
Måndag 8 maj, kl. 18.00 Utanför Hönshuset.
Ring Åsa på 0730Den lilla planteringen utanför Hönshuset vid Karby Gård är skapad och
789 746 och
sköts av oss i Täby Vallentuna Trädgårdsförening. Som tack får vi gratis
meddela vilka
disponera lokaler i Karby Gård under våra träffar. Tack vare detta har vi
veckor du kan hjälpa
möjlighet att genomföra våra aktiviteter utan avgift. Alla har vi alltså
till med Örtagården.
glädje av vår örtagård! Gör en insats denna kväll eller anmäl dig nu till
skötsel av örtagården senare i sommar.
Nu är det dags att väcka den till liv och städa undan efter vintern. Detta
gör vi tillsammans under trevliga former. När vi är många som hjälps åt
går städandet, klippandet och gödslandet fort. Sedan bjuds vi på varm korv. Om du vill tar du med en
fikakorg. Dessutom byter vi fröer och plantor. Ta med det som du har för mycket av och byt. En
fröpåse innehåller ofta alldeles för mycket; byt fröer eller frösådder. När du vårstädar din trädgård
kanske du delar perenner och får mer än du behöver. Tag med och byt!
Anmäl dig senast 1 maj genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
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Besök i privatträdgård i Bergshamra
Tisdag 9 maj eller onsdag 17 maj, datum bestäms senare, kl.
18.00.
Runt ett trähus byggt på 1890-talet, precis nere vid Stocksundet på
Solnasidan har Margareta Hellström återskapat en trädgård i samma
stil som huset. I maj är de fyllda till bredden av tulpaner och andra
lökväxter i glada färger tillsammans med tidiga perenner och
blommande buskar som syrener, rododendron, magnolia och mahonia,
som matchar tulpanernas färger.

Om du som medlem
har en vän eller
någon i familjen som
vill prova på en
aktivitet är denna
välkommen i mån av
plats. Vid kö har
medlemmar förtur.

Vägbeskrivning till Villa Borganäs, Alnäsvägen 5, Bergshamra, Solna:
Från Norrtäljevägen sväng in på E18/Bergshamraleden, ta direkt till vänster vid ICA Bergshamra.
Fortsätt sedan förbi ICA och ta sedan första avtagsvägen till vänster mot Stocksundstorp. Kör under
Norrtäljevägen och in på Alnäsvägen,
Anmäl dig senast 1 maj genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
Vi tipsar om: Trädgårdsamatörernas

växtmarknad

Lörd 20 maj, kl. 11.00 – 15.00 Bergianska Trädgården.
Trädgårdsamatörernas stockholmskrets anordnar växtmarknad i Bergianska Trädgården. Innanför
granhäckarna, framför det gamla orangeriet kan du göra fynd i trängseln! Perenner, kryddor, clematis,
buskar, ätbart, träd. Rariteter blandat med lättillgängligt. Läs mer på www.sta-stockholm.se.

Kolonilotter på Långholmen
Onsdag 31 maj, kl. 18.00. Samling vid Långholmsbron.
Sedan 1839 har de anställda på fängelset kunnat dryga ut sina
löner genom att odla för husbehov. Ännu är de 66 lotterna här
mycket efterfrågade och väntetiden är upp mot 15 år. Området
ligger högt och här och var syns glimtar av Mälarens vatten och
Västerbron. Det ekologiska tänkandet har bla resulterat i ett par
groddammar.
Vi gjorde en rundtur här i augusti. Den gav mersmak och nu får
vi en guidad visning av kolonilotterna i vårskrud.
Anmäl dig senast 20 maj genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Under sommaren gör vi ett antal resor med egna bilar. Vi samlas då på
parkeringsplatsen vid Roslags Näsby station. Där får vi detaljerade adresser
och vi delar upp oss så att alla får plats och så att vi minimerar antalet bilar.
Det är då brukligt att passagerarna bidrar till chaufförens bilkostnad genom
att dela på kostnaden för bensinen.
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Trädgårdsvandringar
Första vandringen sker en kväll i slutet av maj, kl. 19.00.
Passa på att lära dig lite mer om trädgård under trevliga former. Du visar din trädgård och får se cirka
20 andra trädgårdar. Trädgårdarna ligger utspridda i Täby, Vallentuna och Sollentuna. Vi beundrar alla
vackra växter och anläggningar, inspireras och byter erfarenheter. Vi kan få hjälp att identifiera
okända växter, få tips om hur man kan lösa olika problem eller göra saker bättre eller lättare. Det här
är ett ypperligt tillfälle att dela kunskap och att ha trevligt tillsammans med andra trädgårdsintresserade. Vi avslutar varje vandring med att kvällens värd bjuder på fika.
Om du vill visa din trädgård, men inte besöka andras, föreslår vi att du i stället anmäler dig till våra
öppna trädgårdar.
Mer information och inbjudan till första vandringen kommer i mitten av maj till dem som anmält sig.
Dagar och värdar bestäms vid första träffen. Det brukar bli två trädgårdsbesök per vecka fram till
början av augusti.
Anmäl dig senast 30 april genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
Vi tipsar om: Växtmarknad

i Åkersberga

Slutet av maj
Vår grannförening Åkersberga Trädgårdssällskap ordnar traditionsenlig vårmarknad på
Länsmansgården. Årets datum är ännu inte publicerat, men du kan snart läsa om alla detaljer på
www.abts.se.

Öppna trädgårdar i Täby och Vallentuna
Onsdag 14 juni, kl. 18.00 – 21.00 eller 16.00 – 21.00.
Vi fortsätter även i år med vår uppskattade aktivitet Öppna trädgårdar. I fjol var det 8 trädgårdar som
deltog och det vore roligt om det blir ännu fler som deltar i år. Detta är en dag att träffas under enkla
och trivsamma former. Både för dem som deltar och för besökarna är det inspirerande med alla
diskussioner och idéer som uppstår. Alla är hjärtligt välkomna att besöka och träffa trädgårdskompisar. För att besöka trädgårdarna behövs ingen anmälan.
Information om vilka trädgårdar som visas sprider vi via vår hemsida.
Du som vill visa din trädgård mailar till anmalan@tabyvallentunatradgard.se senast 15 maj. I din
anmälan bör du ange några rader om din trädgård, vägbeskrivning och om du vill öppna kl. 16.00 eller
kl. 18.00.

Resa till Åland
17-18 juni
Vi reser till Mariehamn med omgivning för att titta på vackra och intressanta
privatträdgårdar under två dagar. Vi reser med båt och buss och sover över en natt
på ett tjusigt hotell mitt i Mariehamn. På utresan äter vi brunch på båten. Priset blir i storleksordningen
2.300:-.
Mer information, inklusive uppgift om exakt pris kommer då reseprogrammet är klart.
Anmäl dig senast 1 mars genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Då får du veta när
avgiften ska betalas in till pg 9211771-2.
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Länsmansgården i Åkersberga
Onsdag 28 juni, kl 18.30.
Vi är välkomna till Åkersberga
Trädgårdssällskap för en guidad tur genom
deras visningsträdgård. Ett 30-tal av
sällskapets medlemmar deltar i intensiv
planerings- och studieverksamhet samt
anläggning och skötsel av trädgården. I
trädgården, som drivs enligt ekologiska
principer, finns köksträdgård, frukt- och bärträdgård, örtagård, gammaldags rosor, rabatter för
perenner, sommarblommor, rododendron, pioner och rosor, Linnérabatt, växthus för uppdragning av
plantor och för odling samt en stor kompost.
Kör väg 276 under Åkersberga centrum, tag efter ca 3 km till vänster på Sjökarbyvägen och sväng
efter ca 50 m in till höger. Läs mer på http://www.abts.se/.
Anmäl dig senast 21 juni genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Privatträdgård i Upplands Väsby
Vecka 30, datum bestäms senare och meddelas via mail och hemsida.
Veronica Axelsson välkomnar oss till Sanda Cottage. Trädgården har varit med i Tusen Trädgårdar.
Den största delen av trädgården är av typ Cottage Garden med mängder av blommor och rabatter
mellan gräsgångarna. Där finns flera rum med olika teman. Läs mer på http://sandacottage.blogspot.se.
Anmäl dig senast 20 juli genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Takfarmen i Västerås
Lördag 29 juli, kl 8.30. Samling vid Roslags Näsby för samåkning.
På en stor takterrass i centrala Västerås har Christopher Hult
och Farbror Grön (Johannes Wätterbäck) skapat en oas mitt i
staden, en odling som de kallar Takfarmen. Värmen, solen
och lugnet där uppe fick dem att vilja testa att ta till vara
denna yta och odla i krukor och lådor. Här odlar de ätbara
växter och försöker få fram stora mängder av tex chili,
hallon, kronärtskocka, tomater, majs och humle under en
Foto: Johannes Wätterbäck lång period. Ett litet växthus och en odlingskällare i
parkeringsgaraget hjälper till att förlänga säsongen. Med begränsad yta är detta framtidens sätt att odla
på. Tänk så många tak det finns i världen som bara väntar på att få producera mat. Guidningen på
Takfarmen kostar 100:-. Podcast för odlingsintresserade: http://tvaodlareemellan.blogspot.se/
Därefter åker vi till Bürgers i Köping, för dig som söker något utöver det vanliga. Här finns ett stort
sortiment av många udda och ovanliga växter, tex magnolia, dvärgbarrväxter, buskar, träd och
perenner. På deras vegetariska restaurang kan vi äta lunch. Hem från Köping är det 14 mil som tar ca
1,5 timme att köra.
Anmäl dig senast 20 juli genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se och betala in 100:till pg 9211771-2. Ange samtidigt om du behöver skjuts eller hur många personer du kan ta i din bil.
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Privatträdgård i Sollentuna
Kväll i början av augusti, datum bestäms senare och meddelas via mail och hemsida.
Hjärtat i denna harmoniska oas utgörs av en Zenträdgård med en asiatisk paviljong och
formationskrattat grus samt rabatter med olika prydnadsgräs och barrväxter. Där finns ett växthus som
även det har en prägel av Asien över sig samt ett stilla vattenspel som skänker lugn och ro över
trädgården. En del av tomten är ett naturligt skogsparti som nu utvecklats med två naturstigar och
woodlandsväxter samt en liten bäckfåra som rinner mot en liten damm. Det finns även ett stenparti där
soltörstande växter samsas med stenar.
Anmäl dig senast 28 juli genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Riksförbundet Svensk Trädgårds sommarmöte
I mitten av augusti
Datum och plats för nästa års sommarmöte är ännu inte publicerade. Information
kommer på www.tradgard.org.

Privatträdgårdar i Huddinge
Lördag 12 augusti, kl 9.00 – 13.30. Samling vid
Roslags Näsby för samåkning.
Denna lördag besöker vi tre trädgårdar i
sensommarprakt. Vi åker i egna bilar.
Schelins Trädgård
Uppvuxen villaträdgård med flera projekt. En
japaninspirerad hörna, ett litet vattenfall många
perennrabatter samt ett woodland.
Den stora familjeträdgården
En klassisk trädgård, mångsidig och stor att trivas i. Här finns allt från välansade gräsmattor,
prunkande rabatter och stora lekytor.
Villa Friberg
Uppvuxen trädgård med mycket växter och runda former. Har blivit vald till Huddinge-Botkyrkas
finaste trädgård.
Därefter kan man på egen hand besöka Zetas och Perennparken i Skärholmen som ligger i närheten.
Anmäl dig senast 5 augusti genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Ange samtidigt
om du behöver skjuts eller hur många personer du kan ta i din bil.

Fruktträdsbeskärning i praktiken, Jonas Stenmarck
Söndag 27 augusti kl. 10.00 i Angarn.
Vill du lära dig mer om beskärning av äppelträd? Här, i Jonas och Åsas stora trädgård, får du tillfälle
till praktiska övningar på mycket gamla och rara träd. Vi startar med lite teori och sedan får vi
möjlighet att diskutera, utveckla och tillsammans tillämpa våra kunskaper.
Avgiften på 100:- inkluderar en enkel lunch. Anmäl dig senast 18 augusti genom att betala in 100:- till
pg 9211771-2 och maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Max 10 deltagare.
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Höstmarknad i trädgården
Söndag 24 september, kl. 15.00 - 17.00
hos Marianne, Rostocksvägen 6,
Skarpäng.
Tag med dig dina kompisar och grannar och
kom och fynda! Eller dela med dig av ditt
överflöd genom att sälja dina överblivna
perenner, äpplen, grönsaker, fröer, sylter och safter, trädgårdsprylar och annat. Priserna bestämmer du
som säljer själv. Om du vill sälja mailar du och berättar du hur mycket bordsyta du behöver, så ordnar
vi bord eller liknande. Eller kom bara och träffa andra trädgårdsfantaster och njut av trädgårdsfika.
Idag erbjuder vi café med hembakat vars vinst går till cancerfonden.
Den som vill sälja mailar anmalan@tabyvallentunatradgard.se senast 13 september.

Vintergröna perenner, Gunborg Mattsson
Måndag 2 oktober, kl. 19.00 i Hönshuset.
Hur får vi grönt och vackert i våra trädgårdar under
våra snöfattiga och gråa vintrar med städsegröna och
vintergröna perenner och buskar? Gunborg är flitig
föredragshållare, trädgårdsskribent och
trädgårdskonsult. Tillsammans med Folke Mattsson
har hon drivit Zetas i 20 år innan deras dotter Victoria
tog över.
Fika från kl 18.30 à 20:- för dem som anmält att de vill fika.
Anmäl dig senast 25 september genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Vad händer med ditt trädgårdsavfall?
Rikard Fröling

Det är roligt att många
vill vara med på våra
aktiviteter, men ibland
är antal deltagare
begränsat. Vi kan tex
inte vara fler än 50
personer i Hönshuset.
Det är viktigt att du
avanmäler dig om du
inte kan utnyttja din
plats. Då kan någon på
kölistan få ta din plats.

Onsdag 25 oktober, kl. 19.00 i Hönshuset.
Rikard är platschef på Sörab sedan september 2014 med ansvar för bland
annat Hagby återvinningsanläggning. Inom verksamheten ingår insamling
av trädgårdsavfall som förädlas till kompost och ris som blir biobränsle.
Han berättar om Hagbys olika verksamheter med fokus på trädgårdsavfall
som förädlas till ny jord och samarbetet med Hasselfors garden.
Fika från kl 18.30 à 20:- för dem som anmält att de vill fika.
Anmäl dig senast 18 oktober genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

2017-01-08 19:55:00

9(10)

Guidad tur i Edvard Anderssons växthus
Torsdag 16 november, kl 18.00.
I höstrusket är det härligt att komma in i den härligt blommande,
grönskande och frodiga oas som det stora växthuset i Bergianska
trädgården erbjuder. Vi blir visade runt av en av de kunniga guiderna.
Max 25 personer.
Anmäl dig senast 8 november genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Entréavgiften 80:- betalas av var
och en i kassan.

Rhododendron för svenska trädgårdar - odling och skötsel,
Bengt Karlsson
Måndag 27 november, kl. 19.00 i Hönshuset.
Bengt är ordförande i svenska Rhododendronsällskapet. I sin trädgård
Klöva i Bohuslän har han ca 900 sorters rhododendron och andra
surjordsväxter. Bengt började tidigt med att korsa och göra egna hybrider. Han strävar efter att få fram
vackra plantor med ett intressant bladverk. Bengt kommer att ge oss odlingstips, berätta om
odlingsvärda sorter och visa bilder från sin fantastiska trädgård.
Fika från kl 18.30 à 20:- för dem som anmält att de vill fika.
Anmäl dig senast 20/11 genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Odling av bonsai med Torsten Ryman
Torsdag i början av december, kl. 19.00 i Hönshuset.
Många resor till Japan och ett stort intresse för japansk kultur förde Torsten in på
odling av bonsaier. Nu är han ordförande i Svenska bonsaisällskapet.
Bonsai betyder växt i skål. Under kvällen kommer vi att få lära oss grunderna och få
veta lite om den österländska traditionen och mystiken.
Fika från kl 18.30 à 20:- för dem som anmält att de vill fika.
Anmäl dig senast 30/11 genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Ny medlem? Anmäl dig genom att betala årsavgiften på 290:- respektive för familjemedlem
50:-, till Riksförbundet Svensk Trädgård, plusgironummer är 1215-3. Glöm inte att ange ditt
namn och adress när du betalar.
Maila samtidigt namn, e-postadress och telefonnummer till gunnel.sandberg@tyfonmail.se.
Du måste alltså sända dina uppgifter både till den centrala administrationen och till den lokala.
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Sammanställning av våra aktiviteter
Aktivitet

Tid och plats

Exotiska och nyttiga kryddor i indisk
matlagning, Jaya Chandrasekaran

Tisdag 24 januari, 19.00, Hönshuset

18/1

Växter att bli glad av, Eva Wirén

Måndag 13 februari, 19.00 i Hönshuset

6/2

Årsmöte och därefter
Om lusten att trädgårdera, Henrik Valentin

Måndag 27 februari, 19.00 i Karby
Gård

19/2

Bind en ståltrådsklocka, Marianne Svärd
Häggvik

Söndag 5 mars, 10.00 – 15.00 i
Hönshuset

20/2

Italienska trädgårdar, Ann Larås

Torsdag 30 mars, 19.00 i Hönshuset

22/3

Växthusen på Waldemarsudde, Martina
Rydberg

Torsdag 6 april, 18.00 vid
Waldemarsudde, utanför slottet

31/3

Naturlig bekämpning av skadeinsekter,
Madeleine Kylin

Torsdag 27 april, 19.00 i Hönshuset

20/4

Vårfint i Örtagården

Måndag 8 maj, 18.00 Vid Hönshuset

1/5

Besök i privatträdgård i Bergshamra, Solna

Tisdag 9 maj eller onsdag 17 maj,
datum bestäms senare, 18.00

1/5

Kolonilotter på Långholmen

Onsdag 31 maj, 18.00

20/5

Trädgårdsvandringar

Startar i slutet maj, 19.00

30/4

Öppna trädgårdar i Täby och Vallentuna

Onsdag 14 juni, 16.00/18.00 – 21.00
Se vår hemsida

15/5

Resa till Åland, Anmäl genom att betala in
1000:- till pg 9211771-2.

Lördag-söndag17-18 juni

1 mars

Länsmansgården i Åkersberga

Onsdag 28 juni, 18.30

21 juni

Privatträdgård i Upplands Väsby

Vecka 30, bestäms senare

20/7

Takfarmen i Västerås

Lördag 29 juli, 8.30 Roslags Näsby

20/7

Privatträdgård i Sollentuna

Början av augusti, bestäms senare

28/7

Privatträdgårdar i Huddinge

Lördag 12 augusti, 8.30 Roslags Näsby

5/8

Fruktträdsbeskärning i praktiken, Jonas
Stenmarck

Söndag 27 augusti, 10.00 i Angarn

18/8

Höstmarknad i trädgården

Söndag 24 september, 15.00 – 17.00,
Rostocksvägen 6, Skarpäng, Täby

13/9

Vintergröna perenner, Gunborg Mattsson

Måndag 2 oktober, 19.00 i Hönshuset

25/9

Vad händer med ditt trädgårdsavfall?
Rikard Fröling

Onsdag 25 oktober, 19.00 i Hönshuset

18/10

Guidad tur i Edvard Anderssons växthus

Torsdag 16 november, 18.00

8/11

Rhododendron för svenska trädgårdar odling och skötsel, Bengt Karlsson

Måndag 27 november, 19.00 i
Hönshuset

20/11

Odling av bonsai, Torsten Ryman

Torsdag i december, 19.00 i Hönshuset

30/11

Anmäl dig via anmalan@tabyvallentunatradgard.se

Anmäl dig
senast

