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PROGRAM 2019
Täby Vallentuna Trädgårdsförening
~ Till Nytta, Lust och Fägring ~
Välkommen till Täby Vallentuna Trädgårdsförenings aktiviteter 2019!
Som medlem i vår förening får du ta del av allt det som Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder och
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.
Glädjande nog har antalet deltagare på våra aktiviteter ökat på senare år. Ofta blir Hönshuset fullsatt
och vi har då ett antal personer på väntelista. Det är därför mycket viktigt att om du anmält dig till en
aktivitet och trots det inte kan närvara lämnar återbud senast dagen innan, så att vi hinner bjuda in
någon från kölistan. Vi kommer i fortsättningen att kontakta alla som uteblir utan avanmälan.
I och med att riksförbundet i framtiden kommer att ta i drift ett nytt centralt medlemsregister kommer
man gå över till ett nytt slags medlemskort som kommer sitta på inbetalningsavin. Medlemmarna får
ett nytt medlemskort varje år och det kommer inte längre finnas något årsmärke att klistra på.
Även familjemedlemmar och dubbelanslutna medlemmar kommer att få medlemskort.
Vi hoppas att du ska tycka att årets aktiviteter känns lockande och hälsar dig varmt välkommen!

Styrelsen

Magnolior, John Lennart Söderberg
Tisdag 22 januari, kl. 19.00 i Karby gård
I John Lennart Söderbergs trädgård, strax söder om Uppsala, växer idag
cirka 50 olika magnolior.
Magnolior är urgamla, sköna och förföriska, säger han. Dessa spännande
skönheter är inte för mig, tänker de flesta svenska trädgårdsmänniskor. De
har dessbättre helt fel. Det finns nämligen många magnolior som är härdiga
upp i Svealand och som är lättskötta – bara man gjort rätt från början.
Han har gett ut boken Magnolia – välja, köpa och odla i Sverige John
Lennart Söderberg visar vackra magnoliabilder och delar med sig av
odlingsråd och erfarenheter.
Anmäl dig senast 16 januari genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

De flesta av våra möten håller vi i Hönshuset, Karby Gård i Täby. Om inget annat står i programmet samlas vi 18.30 för att fika innan föredraget börjar.
För 30 kronor för du smörgås och kaka. Ange i din anmälan om du vill fika eller ej så att vi kan
köpa in och duka upp lagom mycket.
Kl. 19.00 hälsas kvällens huvudperson välkommen.
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Årsmöte och Växthus – att välja och bygga, Inger Palmstjärna
Årsmöte måndag 25 februari, kl. 19.00 i Hönshuset
Vi startar kvällen med årsmötesförhandlingar och berättar därefter vad som är
på gång i föreningen. Vi kommer också att efterlysa medlemmar som vill vara
med i vår trivselgrupp, dvs hjälpa till med de praktiska arrangemangen inför
våra träffar i Hönshuset. Detta innebär att ställa i ordning vår fina fikabuffé och
möblera på ett sätt som passar arrangemanget
och antal deltagare. Dessutom samlar vi som
vanligt in namn på dem som vill hjälpa till att
Det är roligt att
pyssla om Örtagården en vecka under
många vill vara med
sommaren. Fundera på om du vill bidra till att
på våra aktiviteter,
vi kan fortsätta genomföra ett innehållsrikt program där de flesta
men ibland är antal
aktiviteterna är kostnadsfria.
deltagare begränsat.
Kallelse och dokument inför årsmötet kommer att sändas via mail i
Vi kan tex inte vara
början av februari. Efter kvällens mer formella delar ger vi ordet till
fler än 50 personer i
Inger Palmstjärna.
Hönshuset. Det är
viktigt att du
"Växthuset ger möjligheter men ställer inte krav", skriver Inger
avanmäler dig om
Palmstierna i sin bok Det grönskande växthuset. Hon beskriver hur
du inte kan utnyttja
man lyckas med sitt växthus, moderna växthusstilar, förändringar i
din plats. Då kan
bygglovslag, nya hjälpmedel och de nya blommor och grönsaker som
någon på kölistan få
lanserats på senare år. I växthuset ges möjlighet att odla nästan året
möjlighet att delta.
om, och det behöver inte vara vare sig krångligt eller dyrt.
Inger Palmstierna är, förutom en mycket etablerad och erfaren
trädgårdsförfattare, även journalist, översättare, föreläsare och
fotograf. Hon har arbetat inom trädgård sedan hon var 12 år och är
utbildad hortonom. Läs mer om Inger på hennes blogg: http://palmstierna.net/tradgardsblogg/
Anmäl dig senast 18 februari genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
Vi tipsar om: Tulpanarrangemang

i slottet

Onsdag 6 mars och onsdag 3 april, kl 18.00 på Waldemarsudde
Florist Kristina Öhman på Waldemarsudde berättar om och visar exempel på vackra
tulpanarrangemang i slottets Sällskapsvåning. Välkommen att inspireras samtidigt som du lär dig mer
om vårens älskade blomma, tulpanen. Pris: 150 kr Läs mer på www.waldemarsudde.se.

Grönsaksodling, Emelie Emanuelsson
Onsdag 13 mars, kl 19.00 i Hönshuset
”Varje grönsak jag odlar och äter upp är en liten vardagsrevolt mot industrimat,
tillsatser, GMO och långväga transporter” säger Emelie. Odlingen i Emelies
trädgård ger potatis, lök, bönor, pumpor, rödbetor, jordärtskockor, örter, vitlök, och
bär under ca 9 månader om året. Även en liten trädgård kan ge stor skörd. De
egenodlade grönsakerna ger ett rikt tillskott och en känsla av tillfredställelse.
Emelie är självlärd på odling. Lyssna på trädgården, våga testa, läsa och fråga andra är hennes strategi
för att utvecklas Hon har jobbat i odlingarna och köket på Rås gård och Falla gård samt praktiserat på
Älmås gård, alla belägna i Tranås. Hon håller också i odlingskursen som ges på distans vid
Sommenbygdens folkhögskola. Emelie har samlat sina tankar runt odling i bloggen Hippiehäxan.se.
Anmäl dig senast 5 mars genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
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trädgårdar

21 - 24 mars, på Stockholmsmässan i Älvsjö
Näst sista helgen i mars är det dags för Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässans
tema denna gång är ”vild och kontrollerad”. Läs mer på www.nordiskatradgardar.se.

Vattenhushållning, Henrik Bodin
Torsdag 25 april, kl 19.i Hönshuset
Henrik lär oss hur vi ska ta hand om både för mycket och för lite vatten så att
det kommer växterna tillgodo på bästa sätt. Med 100-årsregn och varmaste
sommaren på 260 år i gott minne har vi sett att vädrets växlingar blivit mer
extrema. Skräckrubrikerna är många. Våra städer och trädgårdar anläggs ofta
på ett sätt så att vattnet har svårt att rinna undan. När torkan sätter in finns inte
vattnet kvar. Med enkla anordningar kan vi ta hand om vattnet och spara på det
till vår och växternas fördel. Vi lär oss också att vattna på miljösmart sätt.
Henrik är trädgårdsmästare och rådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård.
Anmäl dig senast 16 april genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Vi tipsar om: Träd

i prinsens park

Torsdag 2 maj, kl 18.00 på Waldemarsudde
Trädgårdsmästare Marina Rydberg tar er med på en intressant visning i Waldemarsuddes vackra park
och berättar om trädens ursprung, vård och historia. Ingår i entréavgiften. Läs mer på
www.waldemarsudde.se

Vårfint i Örtagården
Måndag 6 maj, kl. 18.00 utanför Hönshuset

Vi söker en
administrati
vt ansvarig
som kan
som kan
samordna
skötseln av
Örtagården.

Den lilla planteringen utanför Hönshuset
vid Karby Gård är skapad och sköts av oss
i Täby Vallentuna Trädgårdsförening. Som
tack får vi gratis disponera lokaler i Karby
Gård under våra träffar. Tack vare detta har
vi möjlighet att genomföra våra aktiviteter
utan avgift. Alla har vi alltså 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 även med en fikakorg.
Dessutom byter vi fröer och plantor. 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. Ta med
det som du har för mycket av och byt!
Anmäl dig senast 1 maj genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
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våren i Bergianska trädgården

Tisdag 7 maj, kl. 13.00. Samling utanför Edvard Andersons växthus
Följ med på en guidad vandring i Bergianska trädgården där vi ser hur långt våren har kommit!
Kostnad 80 kronor. Läs mer på www.bergianska.se.

Trädgårdsvandringar
Första vandringen sker en kväll i slutet 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. Mer information och inbjudan till första
vandringen kommer i mitten av maj till dem som anmält sig. Dagar och värdar bestäms vid första
träffen. Normalt har vi vandringar två gånger per vecka fram till mitten av augusti.
Om du vill visa din trädgård, men inte besöka andras föreslår vi att du i stället anmäler dig till våra
öppna trädgårdar.
Anmäl dig senast 29 april genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Vi tipsar om: Växtmarknaden

i Türi 17 – 19 maj

Riksförbundet Svensk Trädgård arrangerar resa till Estland och den populära växtmarknaden i Türi med flera intressanta föredragshållare att lyssna på under
båtresan. Läs mer på Riksförbundets hemsida, www.tradgard.org.

Prydnadsföremål av ståltråd, Matilda Bengtsson
Söndag 12 maj, kl 12.00 – ca 16.00 i föreningslokalen på Eskadervägen 10
Matilda arbetar i metalltråd och hon hämtar sin inspiration från
naturen. Hundratals, ibland tusentals meter tråd viras, formas
och skulpteras till olika levande naturmotiv. Matildas främsta
signum är träd, tvinnade för hand och alla med sin unika karaktär.
Under dagen kommer Matilda berätta om sitt arbete som metalltrådskulptör och
vi kommer tillsammans prova på materialet. Man kommer fritt få välja
vilket/vilka alster man vill skapa, tex träd, myror eller fåglar. Materialet vi
Foto: Marcus Bengtsson
kommer att arbeta i är tråd i mässing, koppar och järn.
Avgift 500:- /person i kursavgift och för material. Verktyg finns till hands. Max 15 personer. Ta med
dig smörgås. Vi bjuder på kaffe och the.
Anmäl dig senast 29 april genom att betala in avgiften till Plusgiro 92 11 771-2 och maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Till våra avgiftsbelagda aktiviteter 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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Vi tipsar om: Trädgårdsdagar

på Waldemarsudde

Lördag-söndag 18-19 maj, kl. 12-00 - 16.00
Vi öppnar upp Waldemarsuddes växthus, bänkgård och trädgårdsmästeri. Träffa vår kunniga
trädgårdspersonal som ger odlingsråd och tips, följ med på visningar och handla plantor och andra
trädgårdsartiklar. Fri entré.

Besök i privatträdgårdar på Färingsö
Söndag 26 maj, kl. 9.00 avfärd från Roslags Näsby
Två fantastiska trädgårdar besöker vi idag. Vi reser med egna bilar och börjar hos Johan Orre i
Stenhamra. En jättestor innehållsrik trädgård som, trots att den är ung
redan känns etablerad. Här finns ett enormt woodland, stor damm,
bäck, berg i dagen, perennarabatter, sköna sittplatser, fantastiska
tillfälliga arrangemang med krukor och mycket annat. Här äter vi vår
picknick.
Vi far sedan vidare mot Färentuna och Annika Hultman. Resan tar 20
minuter.
I Annikas trädgård finns en mängd
rariteter som man inte ser någon annan stans. Annika drar upp
många olika sorters plantor från frö. Många finns i hennes trädgård
men ännu fler kan du stöta på när Annika, under namnet
Trädgårdsfröet, säljer sina plantor på olika
mässor och marknader. Våra bilar kommer nog
att vara fullastade på hemvägen.
Om du har en stund över kan du stanna till på
Gustavshill för lite mera shopping och
eftermiddagsfika på hemvägen. En välkänd
handelsträdgård med stort sortiment.

c

Gustavshill

Annika

Orre

Anmäl dig senast 19 maj genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
Tag med picknickkorg för lunch.

Två privatträdgårdar i Kallhäll
Måndag 10 juni, kl. 18.00 avfärd från Roslags Näsby
Under en kvällsutflykt med egna bilar besöker vi två trädgårdar med helt
olika stilar. Vi börjar hos Leena Myhr.
Leenas trädgård är mycket innehållsrik. Här finns mängder med idéer och
finurliga lösningar att inspireras av. Trädgården består av flera rum med nyttoväxter, perenner,
prydnadsbuskar och fruktträd. Det finns också en örtagård och växthus Här samsas nyttoväxter, örter
och fruktträd med perenner, rosor och prydnadsbuskar.
Efter ett par minuter i bilen är vi hos Edita Rydhag. Att Edita är
skulptris syns tydligt i hennes trädgård. Där spelar form huvudrollen.
Buskar är ansade med varsam hand till en perfekt samspel med sin
omgivning. En pelarsal av tallstammar och en liten mörk tjärn bidrar
till harmonin.
Anmäl dig senast 3 juni genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se
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Trädgårdar i Uppsala
Söndag 16 juni, kl 9 avfärd från Roslags Näsby
Idag styr vi kosan mot Uppsala. Det första stoppet gör vi dock redan
i Upplands Väsby. Vi startar hos Lise-Lotte Björkmans. Hennes
odlingslott på 400kvm ligger kallt och består av styv lerjord. Här får
vi ta del av hur hon lägger upp odling utifrån platsens förutsättningar
och hur hon sedan 1994 testat odlingstekniker och sorter på friland
och i växthus. I juni är mycket precis utplanterat, så det är ännu ingen
lummig odling man då möter. Lise-Lotte har troligen en del
grönsaksplantor till salu.
Här besöker vi även en ”formgiven” villaträdgård med många
trevliga inslag, växter och rum. Ägaren är konstnär och har en liten
ateljé som man kan besöka och kanske köpa något från.

Under sommaren gör vi
ett antal resor med egna
bilar. Vi samlas då oftast
på parkeringsplatsen vid
Roslags Näsby station.
Exakt plats beror på
byggarbetena. 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.

Efter cirka en timme i bilen kommer vi så
till Ann-Catrin Thor. Ann-Catrin är
välkänd som trädgårdsrådgivare. Vi har
henne på radio, via riksförbundet och hon
har även lett kurser i vår förening. Ann-Catrins trädgård är skapad med
mycket spontanism. Det som vill sprida sig får göra det. På den relativt lilla
tomten finns två dammar, en med riktigt stora guldfiskar.
Ann-Catrin Thor och Lise-Lotte Björkman är två välbekanta trädgårdsprofiler och två erfarna
trädgårdsrådgivare med närmare 30 år vardera i branschen. Läs mer om deras gemensamma
verksamhet på www.tradgardsradgivarna.se.
Efter besöket hos Ann-Catrin åker vi till Ultuna och äter lunch. Därefter besöker vi Ulltuna Kunskapspark och Ullbo trädgårdslund. Kunskapsparken är en pedagogisk park där kompositionen av växter
tillsammans med val av material och möbler utgör en serie attraktiva, inspirerande och varierande rum.
Parken är 9 000 kvadratmeter stor, invigdes 2013 och är uppdelad efter fyra olika teman: staden,
trädgården, odlingen och lunden. Här finns stadsträd, olika markbeläggningar, perenner, häckar,
experimentodlingar, ett pedagogiskt rosarium och över 1000 olika växter som katsura, magnolia,
rododendron och skuggperenner. Läs mer om Kunskapsparken och ladda ner växtförteckningar på
www.slu.se/kunskapsparken eller https://linneuppsala.se/plats/kunskapsparken. Här visas vi runt av
Roger Elg, SLUs erfarne guide, under 90 minuter.
Anmäl dig senast 9 juni genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Avgift för guidning,
ca 60 kronor, betalas på plats.

Vi tipsar om: Trädgårdsamatörernas

riksmöte

Fredag – söndag 12 - 14 juli, Örnsköldsvik
STA Ångermanland firar 20-årsjubileum i år och ordnar Trädgårdsamatörernas riksmöte. Man
erbjuder, bussresa till en rad visningsträdgårdar och middag med växtlotteri. Det hela avslutas som
vanligt med en växtmarknad på söndagen.
Läs mer på http://www.angermanlandsta.se.

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.
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Privatträdgård i Sollentuna
Måndag 29 juli, kl. 18.00 avfärd från Roslags Näsby
Denna kväll åker vi med egna bilar till en trädgård i Viby.
I Monicas trädgård med många rum möts vi av nya intryck bakom varje hörn. Här
finns en Japaninspirerad del, ett växthus med tomater, ett litet woodland och en damm
med koi och guldid. Grönsaker har sin egen plats och rosor tar mer och mer utrymme.
Monica har även fyllt sin trädgård med många inspirerande detaljer.
Trädgården har visats inom Tusen trädgårdar under namnet Vinetiketten.
Anmäl dig senast 22 juli genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Vi tipsar om: Nattens

näckrosor på Bergianska

Den dag knoppen slår ut 12 - 15 augusti, kl 19.00
Varje morgon under denna vecka ser vi efter om någon av
näckrosknopparna i Victoriahuset kommer att slå ut till kvällen eller inte.
Vi vet alltså inte i förväg exakt vilken dag visningen blir.
Entré inkl. visning: 80 kr. Ingen föranmälan behövs. Läs mer på
www.bergianska.se.
Foto: Gunvor Larsson

Kurs i betonggjutning, Ann Turner
Lördag 17 augusti, kl 10.00 – ca 16.00
Vi provar på att tillverka trampsten, fågelbad och en
kruka. Dessutom får vi ett kompendium. I 20 år har
Ann Turner arbetat med betong. Hon har utvecklat sin
egen teknik för att få fram härliga bruksföremål. Hon
är även utbildad pedagog. Ett gammalt växthus
kommer att bli vår arbetsplats. I Finsta ligger Växplats
Nybyn, ca 6 mil från Stockholm och 1,5 mil från
Norrtälje. Adressen är Nybybackens väg 33, Rimbo. Läs mer på
www.vaxplatsnybyn.com.
Avgift: 900:-/person. Fika finns att köpa på plats, men om du vill ha en stadigare lunch
rekommenderar vi att du tar med matsäck. Max 8 deltagare. Vi åker i egna bilar och ses där.
Anmäl dig senast 1 augusti genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se och betala in
avgiften till Plusgiro 92 11 771-2.

Vi tipsar om: Riksförbundets

sommarmöte i Huddinge

Lördag – söndag 17 – 18 augusti
Riksförbundet Svensk trädgårds sommarmöte arrangeras denna gång av
Huddinge-Botkyrkas Trädgårdssällskap.
Mer information kommer på www.tradgard.org och i tidningen
Hemträdgården.
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Öppna trädgårdar i Täby och Vallentuna
Söndag 25 augusti, kl. 13.00 – 17.00
Vi fortsätter även i år med vår uppskattade aktivitet Öppna trädgårdar. I fjol var det 10 trädgårdar som
deltog och det vore roligt om det blir ännu fler som deltar i år. Detta är en dag då det är möjligt att
komma innanför staket och häckar och strosa runt i spännande privatträdgårdar och att träffas under
enkla och trivsamma former. Både för besökarna och de gästfria trädgårdsägarna är det inspirerande
med alla diskussioner och idéer som uppstår och utbyts.
De trädgårdar som håller öppet är av helt olika typ. Här finns radhusträdgården och trädgården med
jätteyta, den med fokus på det estetiska och samlarträdgården, grönsaksodlingen och blomsterhavet.
Fast de flesta har förstås lite av varje.
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 och via lokalpressen.
Du som vill visa din trädgård mailar till anmalan@tabyvallentunatradgard.se senast 5 augusti. I din
anmälan bör du ange några rader om din trädgård och vägbeskrivning.

Prydnadsgräs, Linda Schilén
Onsdag 28 augusti kl. 19.00 i Hönshuset
Linda är en föreläsande trädgårdsmästare, konstnär och författare. Hon har
skrivit flera trädgårdsböcker och deltar ofta i TV4 Nyhetsmorgon där hon
sprider växtkunskap och inspirerar tittarna att fylla livet med grönska.
Prydnadsgräsen har varit växternas ”doldisar” under många år vilket hon tror
delvis beror på att man inte vet hur man ska använda sig av dem. Under
föreläsningen visar hon flera förslag på hur man kan odla prydnadsgräs.
Anmäl dig senast 20 augusti genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se
Foto: Cecilia Nordstrand

Vi tipsar om:

Höstfest i Bergianska trädgården

Söndag 1 september, kl 11.00 – 15.00
Välkommen till Bergianska trädgårdens Höstfest för hela familjen där du kan
gå på visningar och smaka på tropiska grödor i Victoriahuset. Under dagen kan
du träffa Bergianska trädgårdens trädgårdsmästare och botanister samt många av stockholmstraktens
trädgårdssällskap.
Läs mer på www.bergianska.se.

Vi tipsar om:

Trädgårdsdagen i Enköping
Lördag 7 september i Enköpings parker
Ett bra tillfälle att

beundra alla de vackra gräsen i Enköpings parker
och att shoppa på den innehållsrika växtmarknaden.
Läs mer på https://upplevenkoping.se/upplev-ochbesok/aktiviteter/tradgardsdagen.html
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Att odla och äta grönsaker, Sara Bjelfvenstam
Söndag 8 september, kl. 14.00
Under Saras populära kurser delar hon med sig av sin kunskap om och passion
för grönsaksodling, permakultur och skönhet. Hon beskriver hur man kan
försörja en familj med grönsaker från en normalstor villaträdgård.
Tillsammans med sin make, Patrick, har Sara öppnat hemmakrog i växthuset I
Roslags Näsby. Patrick har tidigare jobbat på restaurang och älskar att laga
mat. Här serveras nu grönsaker, frukt och bär från deras egen trädgård.
Under eftermiddagen förmedlar Sara kunskap om täckodling, höstsådd,
kompostering och giftfri odling. Mot kvällen får vi avnjuta en härlig
fyrarättersmiddag i växthuset.
Kostnaden för kurs och vegetarisk middag är 600:- som betalas vid anmälan till Plusgiro 92 11 771-2.
Max 15 personer. Vin och öl kan köpas på plats.
Anmäl dig senast 25 augusti genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Betala
samtidigt avgiften.

Plantera vårglädje, Gunborg Mattsson
Onsdag 18 september, kl 19.00 i Hönshuset
Det är få växter som ger så mycket glädje som vårlökarna. Efter en lång vinter
väcker de trädgårdsglädjen till liv. Gunborg berättar om vårens budbärare och
samplanteringsväxter till dem. Med rätt planering kan man ha lökväxter i blom
från vår till höst.
Gunborg är trädgårdsskribent, uppskattad föredragshållare,
medarbetare på Zetas sedan många år, författare till ”Plantskolans
bästa val” och dessutom medlem i vår förenings styrelse.
Anmäl dig senast 11 september genom att maila till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se

Höstmarknad i trädgården
Söndag 22 september, kl. 15.00 - 17.00 hos Marianne, Rostocksvägen 6, Skarpäng.
Tag med dig dina kompisar och grannar och kom och fynda!
Dela med dig av ditt överflöd genom att sälja dina
överblivna perenner, äpplen, grönsaker, fröer, sylter,
safter, trädgårdspynt och annat. Priserna bestämmer
du som säljer själv.
Om du vill sälja mailar du och berättar hur mycket
bordsyta du behöver, så ordnar vi bord eller liknande.
Eller kom bara och träffa andra trädgårdsfantaster
under en trädgårdsfika. Idag erbjuder vi café med
hembakat vars vinst går till cancerfonden.
Den som vill sälja mailar senast 13 september
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
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Vi tipsar om: Äpplets
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dag, 25 september

Riksförbundet Svensk Trädgård tog initiativet till en ny landsomfattande
temadag, Äpplets Dag. Denna dag kan vi samlas kring ett landsomfattande
firande.
På Facebook lägger många äppelfirare i hela landet upp sin information
inför kommande aktiviteter. Titta på www.facebook.com/appletsdag. Det
går även att hitta en del publika evenemang och trädgårdsföreningarnas
lokala program på www.tradgardskartan.se. Sök på ÄPPLE.

När vintern kommer, Kenneth Nilsson
Tisdag 22 oktober, kl. 19.00 i Hönshuset
Fuchsiakännaren, författaren och koloniodlaren Kenneth Nilsson vet
hur krukodlade växter ska förvaras för att klara vintern. Till vardags
är Kenneth redaktör för tidningen Allt om Trädgårds nätupplaga.
Kenneth Nilsson berättar i föreläsningen om hur man lyckas med
vinterförvaring av växter både ute och inne. Vad kräver de krukodlade
växterna respektive växter på friland för omsorg för att överleva
vintern? Vad ska man tänka på, och hur gör man när man tar in dem
på hösten och sätter ut dem på våren? Kenneth ger konkreta tips och
råd på hur vi bäst går tillväga för att få våra känsliga växter att klara den mörka och kalla årstiden.
Anmäl dig senast 15 oktober genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Vi tipsar om: Ljusfest

vid Brunnsviken, 3 november

Ljusfesten är ett årligt återkommande arrangemang
initierat av Haga-Brunnsvikens vänner i samarbete med
många aktörer i området. Den är ett tillfälle att uppleva
Brunnsviken och dess omnejd med ljus, sång, dans,
båtturer, eldflottar och fackeltåg. Bergianska trädgården
har kvällsöppet i båda växthusen. I Victoriahuset är det
stämningsfullt med jättenäckrosen och andra tropiska
växter i skenet av levande ljus.
Mängder med aktiviteter anordnas tex i Koppartälten, Kafé Sjöstugan, Bergianska trädgården och på
Bellevue udde. Läs mer på https://haga-brunnsviken.org.

Ännu ej klart
November
Här har vi planer på ett föredrag av en trädgårdsägare som byggt upp en välkänd svensk
privatträdgård. Den omnämns till och med i internationell litteratur. Vi skulle gärna vilja få ta del av
hans tankar kring trädgårdsdesign.
Nu håller vi tummarna för att det ska gå att få ihop de sista detaljerna i detta arrangemang.
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Julmys i Åkersberga
Onsdag 4 december, kl. 18.00 på Åkersberga växtförsäljning
Bland julens alla härliga blommor och glöggdofter ses vi för att skapa julfint. I
år fokuserar vi på julkransar. Vi köper allt material med 10% rabatt.
Vi kommer att få lära oss hur man får fram riktigt fina kransar av en expert inom
området. En kurskostnad på cirka 95 kronor tillkommer. Vi reser i egna bilar och ses där.
Anmäl dig senast 26 november genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

276

Workshop i appen Gardenize
Onsdag 12 december, kl. 19.00 i Hönshuset
Att minnet är bra men kort är vi många som är överens om. Vi glömmer
vilka fröer vi sått, vad rosen vi planterat vid knuten heter och när vi
beskar äppelträdet senast. Med hjälp av appen Gardenize lätttillgänglig i
mobiltelefonen kan vi snabbt notera alla viktiga detaljer och spara
tillsammans med foton på ett strukturerat sätt.
Vi får hjälp att komma igång och tips om hur man får bästa nyttan av appen från en expert från
Gardenize.
Ta med Smartphone där appen Gardenize finns nedladdad.
Anmäl dig senast 1 december genom att maila till anmalan@tabyvallentunatradgard.se

Ny medlem? Anmäl dig genom att betala årsavgiften på 310:- respektive för familjemedlem
100:-, till Riksförbundet Svensk Trädgård, plusgironummer är 1215-3. Glöm inte att ange ditt
namn, även för familjemedlemmen, och adress när du betalar.
Maila samtidigt namn, e-postadress och telefonnummer till gunnel@tabyvallentunatradgard.se.
Du måste alltså sända dina uppgifter både till den centrala administrationen och till den lokala.
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Sammanställning av våra aktiviteter 2019
Aktivitet

Datum

Anmäl dig senast

Magnolior, John Lennart Söderberg

22 januari, 19.00

16 januari

Årsmöte och därefter Växthus – att välja och
bygga, Inger Palmstjärna

25 februari, 19.00

18 februari

Grönsaksodling, Emelie Emanuelsson

13 mars, 19.00

5 mars

Vattenhushållning, Henrik Bodin

25 april, 19.00

16 april

Vårfint i Örtagården

6 maj, 18.00

1 maj

Trädgårdsvandringar

Maj - augusti

29 april

Prydnadsföremål av ståltråd, Matilda Bengtsson

12 maj, 12.00

29 april

Privatträdgårdar på Färingsö

26 maj, 9.00

19 maj

Två privatträdgårdar i Kalhäll

10 juni, 18.00

3 juni

Privatträdgårdar i Uppsala

16 juni, 9.00

9 juni

Privatträdgård i Sollentuna

29 juli, 18.00

22 juli

Kurs i betonggjutning, Ann Turner

17 augusti, 10.00

1 augusti

Öppna trädgårdar

25 augusti, 13.00

5 augusti

Prydnadsgräs, Linda Schilén

28 augusti, 19.00

20 augusti

Att odla och äta grönsaker, Sara Bjelfvenstam

8 september, 14.00

25 augusti

Plantera vårglädje, Gunborg Mattsson

18 september, 19.00

11 september

Trädgårdsmarknad

22 september, 15.00

13 september

När vintern kommer, Kenneth Nilsson

22 oktober, 19.00

15 oktober

Ännu ej bestämt

november, 19.00

november

Julmys i Åkersberga

4 december, 18.00

26 november

Workshop i appen Gardenize

12 december, 19.00

1 december

Anmäl dig alltid via anmalan@tabyvallentunatradgard.se

