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PROGRAM 2021
Täby Vallentuna Trädgårdsförening
~ Till Nytta, Lust och Fägring ~
Välkommen till Täby Vallentuna Trädgårdsförenings aktiviteter 2021!
Vi hoppas innerligt att rådande pandemi ska kunna tillåta oss att ses och genomföra vårt program i år.
Behöver vi ställa in någon eller några aktiviteter håller vi er uppdaterade.
Information om medlemskap, kontaktuppgifter och annat nyttigt om föreningen finns att läsa på vår
hemsida, www.tabyvallentunatradgard.se.
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.
Glädjande nog har antalet deltagare på våra aktiviteter ökat på senare år. Vi har därför lämnat
Hönshuset på Karby gård och har numera våra föreläsningar i Tibble gymnasiums hörsal.
Tyvärr erbjuder denna lokal ingen möjlighet till fika.
Vi hoppas att du ska tycka att årets aktiviteter känns lockande och hälsar dig varmt välkommen!
Styrelsen

Plantering i slänter, Jennie Strinnhed
Tisdag 26 januari, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Hus som byggs idag har ofta slänter runt huset som den nyblivna villaägaren
inte vet vad man ska göra med. Många sår gräs i branta slänter som sedan blir
arbetsamma att sköta. Jennie kommer att visa vad man kan göra i stället.
Här kan sättas träd, buskar och marktäckare som bildar en växande tavla.
Jennie har varit i reklambranschen i 20 år men skolat om sig på äldre dagar
och arbetar nu heltid som trädgårdsarkitekt. Jennie bor på Resarö där hon har
en 2500 m2 stor trädgård, 34 meter över havet med mycket berg, stup och
tallar.
Läs mer om Jennie på
https://www.instagram.com/aster_tradgardsdesign/?hl=sv och
astertradgard.se

Anmäl dig senast 17 januari genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
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Årsmöte och
Anläggning av en trädgård, Tina och Johan Orre
Onsdag 17 februari, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Vi startar kvällen med årsmötesförhandlingar. Fundera över hur du vill bidra till att vi kan fortsätta
genomföra ett innehållsrikt program där de flesta aktiviteterna är kostnadsfria. Vi söker tex ansvarig
för det nya medlemsregistret och ansvarig för utskick av påminnelser och andra meddelanden till våra
medlemmar.
Kallelse och dokument inför årsmötet kommer att sändas via mejl i början av februari. Efter kvällens
mer formella delar ger vi ordet till Tina och Johan Orre.
Tina och Johan Orre berättar hur de har anlagt sin otroliga trädgård,
dessutom på bara några år. Här finns lundpartier, damm och bäck,
växthus, många krukor och många sittplatser. De har planterat träd,
buskar, perenner och många lökväxter.

Foto: Orres trädgård

Anmäl dig senast 9 februari genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Träd och buskar för små trädgårdar, Tomas Lagerström
Tisdag 23 mars, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
När man anlägger en trädgård och väljer träd och större buskar är det viktigt att
ha koll på hur stora de blir inom rimlig tid. Visst kan man hålla storleken i
schack med beskärning men det har sitt pris. Tomas har koll på inte bara dagens
plantskolesortiment utan också delikatesserna som bara finns hos riktigt
välsorterade garden centers. Han vet också hur man hanterar växter över tid och
lyfter kronan på buskar och vips har man ett elegant flerstammigt träd. Kom och
lyssna på ett föredrag om spännande växter, hur du kan hantera dem och ställ
dina frågor.
Tomas är landskapsarkitekt och har arbetat som universitetslektor i
växtmateriallära på SLU, Uppsala. På Ultuna har han byggt upp
växtsamlingarna och initierat den stora anläggningen Kunskapsparken, invigd
Foto: Anna-Karin Fallheden
2013. Han har skrivit många artiklar om växter och växthantering bl a i
Hemträdgården och hållit ett stort antal föredrag i föreningar och på mässor. Tomas ingår i
Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och är för närvarande tf. ordförande. Tomas delar sitt stora
intresse för trädgård och växter med sin fru Maj-Lis Pettersson, en trädgårdspersonlighet som de flesta
trädgårdsintresserade känner till.
Anmäl dig senast 14 mars genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
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Trädgårdsmyller, Christina Winter
Måndag 13 april, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Christina berättar om hur man skapar en insektsträdgård. Hon beskriver
hur humlor, solitärbin, nyckelpigor och alla andra nyttiga insekter
hjälper oss med pollinering och biologisk bekämpning. Hon går också
igenom de viktigaste beståndsdelarna i en mångfaldsträdgård.
Christina är hortonom och utbildad journalist med många års erfarenhet
av rådgivning till yrkesodlare. Nu skriver hon och fotograferar för
trädgårdstidningar och andra tidskrifter om odling, natur och hållbar
matproduktion.

Foto: Christina Winter

Anmäl dig senast 4 april genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Växtstöd, Marianne Svärd Häggvik
Söndag 18 april, kl 10.00 – 15.00 hos Chris i Vallentuna
2018 ordnade vi en kurs i att bygga växtstöd under Mariannes ledning.
Det blev en riktig fullträff. Deltagarna var så nöjda med Mariannes
metoder, hennes praktiska hjälpmedel och sina alster och ville gärna göra
mera och efterfrågan från dem som inte hade möjlighet att vara med var
stor. Därför ordnar vi nu en liknande kurs. Vi gör våra egna växtstöd och
anpassar dem i form och storlek till de växter vi vill stötta. Materialet vi
använder är obehandlade rundstål som ger hållbara och diskreta stöd som
smälter in fint bland växterna. Ute i trädgården kommer stålet snabbt anta
en roströd ton. Någon kanske vill bocka klassiska halvbågeformade stöd,
pionstöd eller clematisstöd. Marianne kommer även att visa oss en ny
form av pionstöd. Vi använder virtråd för att sammanfoga de olika delarna så att konstruktionen blir
stadig.
Tidigare har Marianne lärt oss bygga ståltrådsklockor och att fläta med pil. De tidigare kurserna har
varit mycket omtyckta och alltid fullbokade. I avgiften ingår handledning och material. För lunch och
fika tillkommer 50 kronor som betalas på plats.
Anmäl dig senast 2 april genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
När du fått veta att det finns plats ledig ska du inom tre dagar betala kursavgiften 500 kronor till pg
9211771-2. Har du frågor ring Chris 076-567 19 40. Adressen meddelas alla anmälda.

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.

2020-12-20 15:59:00

4(12)

Lökblomning och växtbytardag hos Åsa och Jonas
Torsdag 20 maj, kl 18.00-20.00, hos Åsa och Jonas, i Angarn, Vallentuna
Välkommen att se lökblomning i Åsa och Jonas trädgård i Angarn, Vallentuna!
Samtidigt passar vi på att byta växter, 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! Tänk på att ta med ett eget bord.
Så här berättar Åsa och Jonas om sin trädgård. Vår trädgård är under ständig
uppbyggnad. Den är 8400 m2 stor och ungefär hälften är anlagd. Vi har många
drömmar varav vi har hunnit genomföra vissa, förkastat andra och tänker ge oss
på resten – ständigt kommer det nya…
Vår trädgård är helt ekologisk och vi tycker att mossa i gräsmattan och insekter på blommorna bara är
fint. Det ger ett rikt smådjursliv och kanske är det därför som vi heller inte har så stora problem med
skadedjur. På tomten finns många fruktträd, bärbuskar och ett litet växthus. Det finns också hönor, bin
och dammar. Vi utökar ständigt rabatterna och årets projekt är att färdigställa miljön runt den stora
baddammen som blev klar i somras.
Ambitionen är att trädgården ska vara lättskött och fin året om. Med så mycket yta hinner man inte
”smådutta” utan det mesta måste klara sig själv i stor utsträckning.
Adressen meddelas alla anmälda.
Anmäl dig senast 9 maj genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Trädgårdsvandringar maj-augusti
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
Foto: Marianne Janning
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 2 maj genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
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Lökväxter i privatträdgårdar
Två vardagskvällar i slutet av maj/början av juni, kl 18.30 – 20.30
I fjol testade vi för första gången att genomföra en aktivitet där vi
fokuserar på vårlökarnas blomning. Formerna vi testade blev mycket
uppskattade så vi genomför en repris i år och hoppas att många vill
visa sina tulpaner, narcisser, irisar och andra vårskönheter denna
gång.
Vi gör kvällsbesök i några av våra medlemmars trädgårdar med
många vårlökar. För att vi ska få se tulpanerna när de är som finast
bestämmer vi datum och plats när vi sett hur våren blir. Vi delar upp
denna aktivitet på två kvällar så att så många som möjligt ska kunna vara med och så att den som visar
sin trädgård även ska få möjlighet att besöka andras trädgårdar. Håll utkik efter mejl. Vill du att din
trädgård ska öppnas för våra medlemmar en kväll i maj? Vill du dela med dig av din vårblomsglädje?
Anmäl då din trädgård senast den 5 maj genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se
För dig som vill besöka de öppna trädgårdarna behövs ingen anmälan.

Tre trädgårdar i Tumba och Tullinge - dagstur
Söndag 30 maj, Grödinge kl 11.00
Vi åker 45 minuter åt sydväst och startar dagen hos Eva
Bodén i Grödinge. Eva är trägårdsamatör som själv byggt
både hus och trädgård. Här finns många spännande
strukturer, damm, kanal och vattenfall. Därefter åker vi
15 minuter mot Tullinge och besöker en kuperad trädgård
med rara växter som alpiner, dvärgbarrväxter och
lundväxter, växthus och annat sevärt hos Ann-Christine
Holmgren. Här äter vi även vår medhavda picknickkorg.
Vi åker 5 minuter söderut och avslutar dagen med ett återbesök hos Pia Myrberg på Torvan. Nu får vi
se hur trädgården utvecklats på tre år. Här finns en innehållsrik trädgård och även en liten
handelsträdgård med bland annat fina växtstöd.
Vi åker i egna bilar och tar med picknickkorg. Adresserna meddelas alla anmälda.
Anmäl dig senast 23 maj genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.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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Dagstur i Rimbo med omnejd
Lördag 19 juni, kl 10.00-ca 17.30
Vi upprepar ett populärt besök från förra sommaren.
Vi börjar på Wallby Trädgård, Vallby Backe 20 i Rimbo. Här finns
en handelsträdgård med stort utbud av perenner, buskar, träd,
fruktträd och bärbuskar samt barrväxter och egen odling av
sommarblommor. Här kan vi köpa lättare förtäring och ”rediga”
räksmörgåsar.
Efter en tidig lunch åker vi vidare till Koludden vid sjön Erken och
Henning Bohne, som kallar sig Piongubben. Här får vi
förhoppningsvis se pionerna blomma i full prakt och kanske köpa
med någon hem för att plantera i höst. Vi besöker sedan Villa Rosa
i Rånäs. Trädgården är byggd i terrasser och ligger i zon III-IV.
Den är delvis uppvuxen och under ständig utveckling och består av
ett flertal rum; bl a rosenträdgård, körsbärslund, krocket- och
midsommarrum samt en ”bär-så” med körsbär, krusbär och smultron.
Vi åker med egna bilar och samlas vid Wallby trädgård. Adresserna meddelas alla anmälda.
Anmäl dig senast 13 juni genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Kvällsbesök i två privatträdgårdar i Erikslund
Tisdag 22 juni, kl 18.30
Vi gästar Inga-Lill Lindmark i hennes lilla och annorlunda
radhustäppa i Erikslund. Inga-Lills innergård är lummig
inom strama former. Trots den begränsade storleken ryms
både träd, vinrankor, mormorsväxter, grusade partier,
glasveranda och flera platser att sitta på.
Nästa trädgård som vi besöker är Tom Erikssons. Tom är
en flitig skribent i ”vår” tidning Hemträdgården. Han har en
liten trädgård med ett stort innehåll. Fin trädgårdsdamm
med stora koifiskar, spännande träd och buskar. Inomhus
finns en ovanlig vattenvägg med bland annat st Paulia,
orkidéer och tillandsia. Han har även ett stor kaktusintresse med många kaktusar, både inne och ute.
Adresserna meddelas alla anmälda.
Anmäl dig senast 13 juni genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Byter du mejladress så anmäler du det enklast på medlemsservice@tradgard.org .
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Kvällsbesök hos Jennie Strinnhed på Resarö
Tisdag 6 juli kl 18.30
I januari kunde vi höra Jennie berätta om hur vi kan sätta träd, buskar och
marktäckare som bildar en växande tavla i branta slänter så att de inte blir så
arbetsamma att sköta.
Nu har vi möjlighet att besöka hennes egen trädgård på Resarö.
Jennie har varit i reklambranschen i 20 år men skolat om sig på äldre dagar och
arbetar nu heltid som trädgårdsarkitekt. Så här säger Jennie om sin trädgård." Jag bor
på Resarö där jag har en 2500 m2 stor trädgård 34 meter över havet med mycket
berg, stup, tallar och annat elände. Men vi har vacker utsikt och jag har givit upp
hoppet om fuktälskare som rosenflockel."
Läs mer om Jennie på https://www.instagram.com/aster_tradgardsdesign/?hl=sv och astertradgard.se
Vi åker till Resarö med egna bilar. Adressen meddelas alla anmälda.
Anmäl dig senast 27 juni genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se

Öppna trädgårdar i Täby och Vallentuna
Söndag 8 augusti, kl 13.00 – 17.00
Vi fortsätter i år med vår uppskattade aktivitet Öppna trädgårdar. 2019
var det 10 trädgårdar som deltog och det vore roligt om det blir ännu
fler som deltar denna gång. 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.
Du som vill visa din trädgård mejlar till anmalan@tabyvallentunatradgard.se senast 30 juli.
I din anmälan bör du ange några rader om din trädgård och, om du tycker det behövs, väg- och
parkeringsbeskrivning.
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 mejl.

2020-12-20 15:59:00

8(12)

Besök på Järvafältet med Lena Israelsson
En kväll i augusti, kl 18.30
I skördetider minns vi Lenas föredrag från i februari 2020 och det
är nu dags att besöka inspirerande odlingar på Järvafältet
tillsammans med henne. Vi besöker Lilla Rinkeby. Här odlas
fantastiska grönsaker med hjälp av kunskap och erfarenhet från
världens alla hörn. Och skördarna blir jättestora. Möjlighet till fika
mot kostnad finns.

Foto: Björn Larsson Ask

Läs mer på
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/studieframjandet/pressrelease/view/rekordskoerd-paajaervafaeltet-naer-orten-odlar-2951714.
Vi åker i egna bilar och vi ses där. Adressen meddelas alla anmälda.
Datum för besöket kommer att meddelas via mejl och då anmäler du dig senast en vecka innan genom
att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se

Höstmarknad i trädgården
Söndag 19 september, kl 15.00 - 17.00 hos Marianne, Rostocksvägen 6, Skarpäng
Tag med dig dina kompisar och grannar och kom och fynda!
Här kan du hitta perenner, krukväxter, äpplen, grönsaker, fröer,
sylter, safter, trädgårdspynt, redskap och annat till mycket
förmånliga priser.
Eller få en slant i kassan genom att sälja av ditt överskott.
Priserna bestämmer säljaren.
Foto: Marianne Janning

Om du vill sälja mejlar du anmalan@tabyvallentunatradgard.se. och berättar hur mycket bordsyta du
behöver senast 10 september, så ordnar vi med bord.
Eller kom bara och träffa andra trädgårdsfantaster under en trädgårdsfika. Under marknadsdagen har
vi kaffeservering med hembakat där överskottet går till cancerfonden.

Det är roligt att många vill vara med på våra aktiviteter, men ibland är antalet deltagare begränsat.
Det är viktigt att du avanmäler dig om du inte kan utnyttja din plats. Då kan någon på kölistan få
möjlighet att delta.
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Snödroppar - en galantofil kärlekshistoria, Elisabeth Svalin
Gunnarsson
Tisdag 21 september, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Ingen blomma är väl så välkommen som snödroppen? Trots sin skira och eleganta
skepnad lyckas den borra sig igenom snötäcket och vittna om att det kommer en vår
i år också. Trädgårdsentusiaster har därför i århundraden haft en särskild fascination
för snödroppen och den har burit många namn, både förknippade med kristlig
renhet, målmedvetenhet och blommans färg, form och doft. Men snödroppens resa
till den kalla norden börjar långt söderut, i det antika Österlandet. I Snödroppar - en
galantofil kärlekshistoria, får vi följa snödroppens resa och plats i historien.
Elisabeth Gunnarsson Svalin är skribent och författare till ett flertal böcker om
odling och trädgård. Elisabeth har tillsammans med Gunnel Carlsson skrivit boken "Snödroppar:en
galantofil kärlekshistoria".
Anmäl dig senast 12 september genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Trädgård i förvandling - hur vi anpassar oss till
klimatförändring, Roger Elg
Onsdag 13 oktober, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Roger belyser det som i framtiden kommer att bli viktiga aspekter att ta
hänsyn till för dig som äger och förvaltar en trädgård. Vad innebär
klimatförändringar för våra befintliga växter och vårt val av nya växter?
Kan vi med till exempel planering och skötsel skapa bättre förutsättningar?
Roger Elg är landskapsarkitekt, universitetsadjunkt och doktorand vid
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Ultuna. Han har undervisat på
landskapsarkitektprogrammet på institutionen för Stad och land sedan
1997. Roger har fokus på gestaltning och förvaltning av vegetation i
stadsplanering samt hantering av vegetation i kulturhistoriska miljöer.

Anmäl dig senast 3 oktober genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Vill du bli medlem i föreningen? Besök Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida www.tradgard.org
och anmäl dig.
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Odla snittblommor, Sofia Wikander
Torsdag 11 november, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Närodlade snittblommor och den så kallade slow-flowerrörelsen är i
ropet. Att med stor miljöomsorg odla blommor i säsong för buketter
och arrangemang får allt större uppmärksamhet. Sofia Wikander, som
äger och driver Gillmyra Blomster, en småskalig snittblomsodling och
designstudio i Åkersberga, kommer och berättar om sin egen odling
och ger oss tips för kommande säsong.
Med blomster i säsong och ett stort miljötänk skapar Sofia
blomsterbinderier inspirerade av naturen för bröllop, företag och
privatpersoner.
Foto: Ellinor Hall

Efter att ha flyttat från stan ut till Åkersberga, börjat odla grönsaker och blivit flerbarnsförälder kom
blommorna in i Sofias liv. Att hitta något som kändes rätt både för hjärtat och miljön var viktigt när
det blev utrymme för att byta bana från arbetet som danspedagog och turnerande dansare. Efter
floristutbildningen började Sofia hitta vägen genom att vilja arbeta med närodlade och hållbart odlade
blommor. Hon startade då snittblomsodlingen och Gillmyra Blomster år 2018. Senare har hon studerat
Floret Online Workshop för att få ännu mer specifik kunskap i snittblomsodling. Och hon är nu
ordförande i föreningen Snittblomsodlare i Sverige, som är en förening av yrkesverksamma
snittblomsodlare på frammarsch i Sverige.
Läs mer på http://gillmyrablomster.se/
Foto: Ellinor Hall

Anmäl dig senast 31 oktober genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Spännande plantering, Stefan Mattsson
OBS! Söndagen den 5 december, kl 14.00, Tibble gymnasiums hörsal
Vi får lyssna till Stefan Mattson när han berättar om hur man
anlägger en välkomponerad trädgård med ett långt upplevelsevärde.
Det kan man göra genom att bland annat kombinera perenner med
lök och vedartade växter.
Stefan Mattson har under många år arbetat med många trädgårdar,
bland annat med de berömda perennaplanteringarna i Enköping och i
Skärholmen.

Anmäl dig senast 28 november genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
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Sammanställning av våra aktiviteter 2021
Aktivitet

Datum

Anmäl dig senast

Plantering i slänter, Jennie Strinnhed

26 januari 19.00

17 januari

Årsmöte och anläggning av en trädgård, Tina och
Johan Orre

17 februari 19.00

9 februari

Träd och buskar för små trädgårdar, Tomas
Lagerström

23 mars 19.00

14 mars

Trädgårdsmyller, Christina Winter

13 april 19.00

4 april

Växtstöd, Marianne Svärd Häggvik

18 april 10.00-15.00

2 april

Lökblomning och växtbytardag hos Åsa och Jonas i
Angarn

20 maj 18.00-20.00

9 maj

Trädgårdsvandringar maj-augusti

Maj – augusti, 18.30

2 maj

Lökväxter i privatträdgårdar

Två vardagkvällar i
slutet av maj/början
av juni 18.30-20.30

Håll utkik i
mejlen

Tre trädgårdar i Tumba och Tullinge -dagstur

30 maj 11.00

23 maj

Dagstur i Rimbo med omnejd

19 juni 10.00

13 juni

Kvällsbesök i två privatträdgårdar i Erikslund

22 juni 18.30

13 juni

Kvällsbesök hos Jennie Strinnhed på Resarö

6 juli 18.30

27 juni

Öppna trädgårdar i Täby och Vallentuna

8 augusti
13.00-17.00

Ingen anmälan
behövs

Besök på Järvafältet med Lena Israelsson

En kväll i augusti,
18.30

Håll utkik i
mejlen

Höstmarknad i trädgården

19 september
15.00-17.00

10 september om
du vill sälja

Snödroppar - en galantofil kärlekshistoria, Elisabet
Svalin Gunnarsson

21 september 19.00

12 september

Trädgård i förvandling - hur vi anpassar oss till
klimatförändring, Roger Elg

13 oktober 19.00

3 oktober

Odla snittblommor, Sofia Wikander

11 november 19.00

31 oktober

Spännande plantering, Stefan Mattsson

5 december 14.00

28 november

Anmäl dig alltid via anmalan@tabyvallentunatradgard.se

