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PROGRAM 2020 

Täby Vallentuna Trädgårdsförening 
~ Till Nytta, Lust och Fägring ~ 

 

Välkommen till Täby Vallentuna Trädgårdsförenings aktiviteter 2020!  

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. Därför kommer vi att testa några andra lokaler för våra 

aktiviteter framöver. Vi kommer att fortsätta att använda Hönshuset på Karby Gård, men även att 

använda lokaler i Täbys nya kommunalhus, i biblioteket i Täby centrum och i Täby Seniorcentrum. 

Det är därför mycket viktigt att du noga tar reda på var den aktivitet du planerar att delta i äger rum.  

För att vi ska ha möjlighet att bjuda in ”trädgårdskändisar” ett par gånger per år, trots vår begränsade 

budget, kommer vi att införa ytterligare en förändring. Vid dessa tillfällen kommer vi att ta ut 

entreavgift. Avgiften betalas ”vid dörren”.  

Om du anmält dig till en aktivitet och trots det inte kan närvara är det viktigt att du lämnar återbud 

senast dagen innan. Vi kommer i fortsättningen att kontakta alla som uteblir utan avanmälan. 

I och med att riksförbundet tar i drift ett nytt centralt medlemsregister levereras medlemskortet på 

inbetalningsavin. Medlemmarna får ett nytt medlemskort varje år. Även familjemedlemmar och 

dubbelanslutna medlemmar kommer att få medlemskort. Inbetalningskortet för medlemsavgiften 

bifogas Hemträdgårdens decembernummer. 
 

Vi hoppas att du ska tycka att årets aktiviteter känns lockande och hälsar dig varmt välkommen!  

Styrelsen 

Rosor i samplantering, Gunilla Uhlin Friberg 

Onsdag 29 januari, kl. 19.00 i Hönshuset  

Gunilla är sedan många år redaktör 

för rosensällskapets medlemstidning 

och ser sig själv som rosengalning. 

Hon är van föreläsare och kursledare 

och kan ”allt” om våra gammeldags 

rosor. Hon tar ofta emot besökare i 

sin trädgård och vi får även chansen 

att se hennes rosor i sommar. I sitt 

föredrag berättar Gunilla om hur hon 

odlar sina rosor tillsammans med 

perenner, gräs, buskar och träd. 

Gunilla använder även spännande bladformer som blir till blickfång, 

växter för rumsbildning och färger att hålla ihop trädgårdens olika 

delar med.  

Foto: Sven-Olof Ahlgren   

Några av våra möten 

håller vi i Hönshuset, 

Karby Gård i Täby. Om 

inget annat står i prog-

rammet samlas vi 18.30 

för att fika innan 

föredraget börjar.  

För 30 kronor får 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. 

Foto raderat 

http://www.tabyvallentunatradgard.se/


 

2021-05-27 12:34:00 2(15) 

 

 

Anmäl dig senast 20 januari genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Ange om du vill 

fika.  

Årsmöte och därefter Odla Året om, Lena Israelsson 

Tisdag 18 februari, kl. 19.00 i Tibble Hörsal, Kulturhuset (biblioteket) i Täby Centrum 

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 pyssla om Örtagården en vecka under sommaren. 

Fundera på hur du vill bidra till att vi kan fortsätta genomföra ett innehållsrikt program där de flesta 

aktiviteterna är kostnadsfria. 

Kallelse och dokument inför årsmötet kommer att sändas via mail i början av februari. Efter kvällens 

mer formella delar ger vi ordet till Lena Israelsson. 

"Vill du få hemodlade blad och kryddor mitt i vintern? Äta färska grönsaker under 

våren? Så på sommaren för att skörda under hösten? Lena berättar hur du förlänger 

odlingssäsongen för att kunna skörda fräscha grönsaker och örter nästan hela året. 

Lena ger oss massor med tips på både köldtåliga växter och användbara 

odlingsmetoder och visar inspirerande bilder från egna och andras odlingar. 

Lena är journalist och författare och en uppskattad trädgårdsprofil. Hon har gett ut 

många böcker om odling och trädgård, bland annat Odla året runt (2016) och 

bloggar dessutom om grönsaksodling. Enligt Lena bör vi ge fan i att så gurka i 

februari.  Vi får också möjlighet att titta på spännande odlingar på Järvafältet 

tillsammans med Lena i augusti. 

Inget fika serveras denna gång. 

Anmäl dig senast 10 februari genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

  

 

Vi tipsar om: Krukväxternas dag  

Söndag 15 mars, kl 11.00 – 15.00 i Edvard Andersons växthus, Bergianska Trädgården 

Visningar, skötselråd och inspiration. Trädgårdsmästare och botanister svarar på frågor.  I gästhörnan 

– Gesneriasterna. Entrén till växthuset är 80 kronor. Läs mer på www.bergianska.se. 

 

 

Träd o buskar för små trädgårdar, Tomas Lagerström 

Måndag 23 mars, kl 19.00 i Tibble hörsal, Kulturhuset (biblioteket), 

Täby Centrum 

Tomas har i många år varit verksam vid SLU och arbetat med växtförädling. 

Resultaten har han spridit via mässor, artiklar och genom att skriva faktablad. 

Han har belönats med Dalecarlicapriset för sitt arbete inom projektet E-planta. 

Inget fika serveras denna kväll. 

Entréavgiften för detta arrangemang, 80 kronor, erläggs kontant eller via swish. 

Foto raderat 

Foto raderat 

mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
http://www.bergianska.se/
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Anmäl dig senast 16 mars genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

 

 

Vi tipsar om: Växter som vill upp  

Torsdag 26 mars, kl 13.00 i Edvard Anderssons växthus, Bergianska Trädgården 

En visning bland slingrande, klängande och klättrande växter, i öken och regnskog. Entrén på 80 kr 

inkluderar visning. Läs mer på www.bergianska.se. 

 

   

Vi tipsar om: Nordiska trädgårdar   

26 – 29 mars, på Stockholmsmässan i Älvsjö 

Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö. Rabattkod till våra medlemmar för mässan 

kommer i Hemträdgården nr1 och 2. Mässans tema är ” Blomstertid. Den kommer.”. 

Läs mer på www.nordiskatradgardar.se. 

 

 

Vi tipsar om: Tulpaner, narcisser och spirande vårkvistar 
Torsdag 2/4 kl. 18.00 i Slottets sällskapsvåning, Waldemarsudde 

Låt dig inspireras av florist Kristina Öhman som berättar om och visar exempel på vackra 

blomsterarrangemang. Pris 150 kronor. Läs mer på www.waldemarsudde.se. 

 

 

Trädgårdsmyller, Christina Winter  

Måndag 6 april, kl 19.00 i Hörsalen, Täby Kulturhus 

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 trädgårds-

tidningar och andra tidskrifter om odling, natur och hållbar matproduktion. 

Anmäl dig senast 1 april genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.  

  

 

 

  

Foto: Christina Winter 

Det är roligt att många vill vara med på våra aktiviteter, men ibland är 

antal 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. 

Foto raderat 

mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
http://www.bergianska.se/
http://www.nordiskatradgardar.se/
http://www.waldemarsudde.se/
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
http://www.nordiskatradgardar.se/?sc_lang=sv-se
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Växtstöd, Marianne Svärd Häggvik 
Söndag 26 april, kl 10.00 – 15.00 på Mörbylundsvägen 9, Chris 

trädgård i Vallentuna.  
I fjol arrangerade 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. 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. Ett mindre 

belopp för lunch och fika tillkommer.  

Din anmälan blir giltig när du betalat. Anmälan är bindande. Max 

10 deltagare Anmäl dig senast 10 april genom att maila till 

anmalan@tabyvallentunatradgard.se. När du fått veta att det finns 

plats ledig ska du inom tre dagar betala anmälningsavgiften 480- till 

pg 9211771-2. Har du frågor ring Chris 076-567 1940. 

 

Vi tipsar om: Träd i prinsens park   

Torsdag 23 april, kl 18.00 på Waldemarsudde 

Trädgårdsmästare Marina Rydberg tar er med på en intressant visning i Waldemarsuddes vackra park 

och berättar om träden. Ingår i entréavgiften. Läs mer på www.waldemarsudde.se 

 

Vårfint i Örtagården 

Måndag 4 maj, kl. 18.00 utanför Hönshuset 

Den lilla planteringen utanför Hönshuset vid 

Karby Gård är skapad och sköts av oss i 

Täby Vallentuna Trädgårdsförening. Som 

tack får vi subventionerad hyra i Karby 

Gård under våra träffar. 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. 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 mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

Vi söker en 

administrativt 

ansvarig som 

kan som kan 

samordna 

skötseln av 

Örtagården. 

Foto: Marianne Janning 

Till våra avgifts-

belagda aktiviteter 

är anmälan 

bindande. Du får 

gärna överlåta din 

plats till annan 

medlem om du får 

förhinder, men 

erlagt belopp åter-

betalas normalt inte. 

mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
http://www.waldemarsudde.se/
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
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Vi tipsar om: Möt våren i Bergianska trädgården 

Tisdag 5 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. 

 

Vi tipsar om: Vårblom i parken 

Söndag 10 maj, kl. 13.00, Waldemarsudde 

Prins Eugen skapade inte bara ett vackert hem, utan även en fantastisk trädgård och park. Följ med 

trädgårdsmästare Marina Rydberg på en visning av den praktfulla trädgården när den är full av 

vårblomster. Visningen ingår i entréavgiften. Läs mer på www.waldemarsudde.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 mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

 

Trädgårdsdagar 

Lördag-söndag 16–17 maj, kl. 12.00 – 16.00 

Waldemarsuddes växthus, bänkgård och trädgårdsmästeri öppnas upp. Träffa den kunniga 

trädgårdspersonalen som ger odlingsråd och tips, följ med på visningar och handla plantor och andra 

trädgårdsartiklar. Fri entré. Läs mer på www.waldemarsudde.se.  

     Foto: Marianne Janning 

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 och meddelas via mail.  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. 

http://www.bergianska.se/
http://www.waldemarsudde.se/
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
http://www.waldemarsudde.se/
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Lökväxter i privatträdgårdar 

En vardagskväll i maj, kl. 18.30 

Vi gör kvällsbesök i en eller ett par privatträdgårdar 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. Håll utkik efter mail. 

Anmäl dig så snart datum meddelats genom att mejla till 

anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

 

Magnolior i blom  

En vardagskväll i maj, avfärd från Roslags Näsby   

Vi gör en kvällstur till John Lennart Söderberg på Krusenberg 

utanför Uppsala.  

I januari i fjol berättade John Lennart för oss om de fantastiska 

magnoliorna. På vårkanten hade några av oss möjlighet att besöka 

hans fantastiska trädgård och se magnoliorna i blom, tyvärr lite 

frostnupna. Många fler ville se dem och därför ordnar vi nu ett 

återbesök. Man vet aldrig när blommorna väljer att visa sig, så vi 

kommer att sända ut ett mail med kort varsel när det är dags. 

Eftersom så många vill titta på magnolior kommer John Lennart att 

ta ut en entreavgift av alla besökare. Han har ännu inte bestämt hur 

stor den kommer att vara. 

Vi åker i egna bilar från Roslags Näsby och delar som vanligt på kostnaden för bensin. 

Anmäl dig så snart datum meddelats genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

Dagstur till Enköping 

Söndag 31 maj, kl. 8.00, avfärd från Roslags Näsby 

Vi startar i Tuna trädgård där vi får en 

inledande presentation. Sedan kan vi 

botanisera bland de plantor som drivs 

upp på Tuna och de som de säljer från 

andra odlare. Den som vill fikar här. Vi 

stannar i cirka 2 timmar.  

Sedan far vi till Rotbrunna för att titta 

på två privatträdgårdar. Vid 14-tiden 

far de som vill vidare till Enköping, 

kanske för en sen lunch och sedan 

strövtåg i Perennaparken på egen hand. 

Vi samlas i Roslags Näsby för att dela upp oss i bilarna. Några åker hem direkt efter Rotbrunna och 

andra stannar i Enköping. Bilturen blir på cirka 22 mil och det är då lämpligt att betala chauffören 100 

kronor per passagerare. 

Anmäl dig senast 23 maj genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

Foto: Marianne Janning 

mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
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Kvällsbesök i privatträdgård i Erikslund 

Onsdag 10 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.  

Adressen meddelas alla anmälda. Vi ses där. 

Anmäl dig senast 3 juni genom att mail mejla till 

anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

 

Vi tipsar om: Pioner och andra försommarblomster 

Torsdag 11 juni, kl. 18 i slottets Sällskapsvåning, Waldemarsudde 

Florist Kristina Öhman berättar om och visar exempel på vackra arrangemang. Pris: 150 kronor. Läs 

mer på www.waldemarsudde.se. 

 

 

Vi tipsar om: Trädgårdsamatörernas riksmöte 

Fredag – söndag 12 - 14 juni, Ystad, Skåne 

Skånekretsen arrangerar Trädgårdsamatörernas riksmöte 2020. Man erbjuder, bussresa till en rad 

visningsträdgårdar och middag med växtlotteri. Det hela avslutas som vanligt med en växtmarknad på 

söndagen. Lås mer på www.tradgard.org.  

  

Dagstur till Rimbo och Rånäs med besök hos ”Piongubben” 

Lördag 27 juni, kl. 10.00 avfärd från Roslags Näsby  

Vi börjar på Wallby Trädgård, Vallby Backe 20 i Rimbo. 

Här finns en handelsträdgård med stort utbud av perenner, 

buskar, träd, frukt- och bär 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, Ekebyholmsvägen 202 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 Roslags Näsby station. Som vanligt delar vi på 

bensinkostnaden. Totalt omfattar resan cirka 8 mil.  Vi beräknar att vara tillbaka cirka 17.30. 

Anmäl dig senast 20 juni genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

Foto raderat 

mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
http://www.waldemarsudde.se/
http://www.tradgard.org/
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
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Vi tipsar om: Tusen trädgårdar  

Söndag 28 juni 

Tusen trädgårdar firar 10 år! Denna söndag håller mängder av trädgårdsföreningar, koloniföreningar, 

stadsparker, villaägare, kyrkogårdar och andra trädgårdsentusiaster sina portar öppna. 

Läs mer på www.tradgardsriket.se.  

 

Resa till Lettland 

Torsdag 2 juli – måndag 6 juli 

Vi åker från Värtahamnen kl 17.00 på torsdagen den 2 juli med fartyget Romantika till Riga där vi bor 

två nätter på Tallink Hotel Riga nära hamnen. Alla detaljer i programmet är inte färdiga ännu, men vi 

hoppas kunna genomföra många spännande besök.  

Den första dagen reser vi med inhyrd buss till intressanta platser söder om Riga. Vi startar vid 

Rosenträdgården vid Rundale Palace. Vi besöker en mycket fin rosenträdgård vid det största och mest 

berömda slottet i Lettland. Det är nu ett museum och ett av landets största turistmål. Detta 1700-

talsslott i italiensk stil har en fantastisk rosenträdgård.  Här finns 2230 olika typer av rosor. Här får vi 

en guidad tur, äter lunch och får lite egen tid i den vackra trädgården. Sedan fortsätter vi till Strubergs 

vars trädgård flera gånger belönats som Lettlands vackraste. Här får vi en guidad visning. Sedan åker 

vi till hotellet för gemensam middag. 

Nästa dag reser vi med buss norr om Riga. På morgonen besöker vi plantskolan Kokaudzētava 

Baltezers. De har fin visningsträdgård och bra priser. Därefter åker vi till Kirsteins garden, en 

prisbelönad trädgård med många buskar och träd där olika sorters sten spelar en stor roll. 

Sedan besöker vi en av de vackraste trädgårdarna i Lettland, Garden of Zenta Skrastina. Här får vi en 

guidad tur och möjlighet att köpa plantor. 

Vi avslutar dagen med rara lökväxter hos Janis Ruksan som driver en liten plantskola. Han har rest 

runt under årtionden och samlat fröer till rara små lökväxter, tex nunneörter, tulpaner och krokus som 

han förädlat vidare. Hans lökar kan man inte hitta någon annanstans i världen. Han berättar om sin 

växtförädling och vi har möjlighet att köpa rara lökar.  

På söndagen åker vi kommunalt till Rigas botaniska trädgård och får en guidad tur. Därefter finns det 

tid för strövtåg i Riga. Båten till Stockholm avgår kl 17.30. Vi är tillbaka i Stockholm kl. 10.30 

måndagen den 6 juli.  

I priset, som uppskattas till 5000 – 6000 kronor, ingår båtresa tur och retur i dubbelhytt samt 2 

kvällsbufféer och 2 frukostbufféer på båten. I Riga ingår 2 nätter i dubbelrum på Tallink hotel Riga 

med frukostbuffé samt två luncher och en middag, guidning, entréavgifter till besöksträdgårdar och 

eventuellt lite till. Vi disponerar en hyrd buss i två dagar. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet. Resan genomförs vid minimum 20 deltagare och 

maximalt 30 deltagare. Mer information om resan kommer i separat mail och detaljerad information 

till alla anmälda kommer under våren. Anmäl dig senast 31 januari genom att mejla till 

anmalan@tabyvallentunatradgard.se och genom att betala en del av kostnaden, 1000 kronor till 

Plusgiro 92 11 771-2. Anmälan är bindande. Särskilda villkor gäller vid avbokning på grund av 

sjukdom. Läkarintyg krävs. Resterande del betalas senast 30 april. 

 

 

http://www.tradgardsriket.se/
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
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Vi tipsar om: Tidningen Land arrangerar öppna trädgårdar 

Söndag 5 juli, kl. 12.00 – 17.00 

Ett stort antal trädgårdar över hela Sverige håller öppet en söndagseftermiddag. 

Läs mer på www.land.se/oppentradgard.  

 

Besök hos Gunilla Uhlin Friberg i Enköping  

En lördag i juli, avresa från Roslags Näsby kl. 9.00. 

I januari berättade Gunilla om rosor och deras kompisar. Nu får vi 

möjlighet att besöka hennes trädgård i rosornas bästa tid.  

Därefter fortsätter vi till Alsta trädgårdar. Där finns 

inspirationsträdgård, konstutställning, butik och kafé. Här fikar vi i 

härliga omgivningar. 

Vi åker i egna bilar från Roslags Näsby. Resan till Enköping är 8 mil i enkel väg och sedan 2 mil till 

Alsta.  

Anmäl dig senast 25 juni genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se 

 

 

Privatträdgårdar i Sollentuna  

En vardagskväll i juli, kl. 18.00 avfärd från 

Roslags Näsby 

En mycket personlig trädgård med många inspirerade 

utsmyckningar hittar vi hos Karin Zuber på Björkvägen i 

Sollentuna. Vi besökte hennes trädgård 2014 och gör nu ett 

återbesök i hennes fantastiska trädgård. 

Läs mer om hennes hem på https://www.expressen.se/leva-

och-bo/60-talshus-med-stilmix--sa-fint-har-de-inrett/. 

Samtidigt passar vi på att titta in hos vår medlem Mari-Ann Färestad som bor tvärs över gatan. Där 

finns en nyanlagd damm att inspireras av.  

Datum bestämmer vi senare. 

Vi åker i egna bilar från Roslags Näsby. 

Anmäl dig så snart datum meddelats genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

 

 

 

Foto: Marianne Janning 

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. 

 

http://www.land.se/oppentradgard
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
https://www.expressen.se/leva-och-bo/60-talshus-med-stilmix--sa-fint-har-de-inrett/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/60-talshus-med-stilmix--sa-fint-har-de-inrett/
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
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Båtresa till Enskär och Torsten Wallin 

Lördag 8 augusti, avresa från Roslags Näsby kl. 8.45 

 I Stockholms ytterskärgård har Torsten, som är landskapsarkitekt, 

med mycket arbete och stor uppfinningsrikedom skapat ett 

trädgårdsparadis. På en liten ö, utan el eller rinnande vatten och långt 

till ”allt” är varje liten skreva prunkande.  

Vi reser från Roslags Näsby 8.45 och åker med egna bilar till 

Furusund. Därifrån åker vi 10.00 med båt i 45 minuter till Enskär.  

Där visar Torsten oss runt i cirka två timmar. Vi äter vår medhavda 

lunch och lämnar Enskär cirka 15.00, lite beroende på vädret. Vi beräknar att vara tillbaka 15.45 i 

Furusund och 16.45 i Roslags Näsby beroende på trafiken.. 

Kostnaden för båtresan tur och retur är cirka 500 kronor per person och som vanligt delar vi på 

bensinkostnaden. Maximalt antal deltagare är 12. 

Anmäl dig senast 8 juli genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se och betala 

båtavgiften till plusgiro 92 11 771-2. 

 

Dagsutflykt till Skärholmen och Segeltorp  

Söndag 16 augusti, avresa från Roslags Näsby kl. 8.20 

Vi startar dagen med en guidad visning av Perennaparken i 

Skärholmen. Det är en 7 500 kvadratmeter stor park belägen mitt i ett 

bostadsområde. Där finns sittplatser, gångstråk och inte minst ett stort 

antal olika växter och många perenner! Det är en central mötesplats för 

boende i området och ett utflyktsmål för mer långväga besökare. Denna 

prisbelönta park anlades 2010-2011. Parken är designad av Piet Oudolf 

tillsammans med Stefan Mattsson som då arbetade som 

trädgårdsmästare hos Svenska Bostäder, som äger området och 

bostadshusen runt parken. Piet har bl a skapat High Line Park i New 

York och Drömparken i Enköping.  

Vår ciceron blir Pia Hedenblad. Guidning kostar 100 kronor per person. 

Pia har gjort ett projekt där hon har följt parken under ett helt år och fotograferat årstidsskiftningarna 

som man kan titta på här: https://www.hedenbladstradgard.com/skaumlrholmens-perennpark.html 

Därefter besöker vi Marias lilla trädgård, Juringehill, vid Zetas. Hon bor i en lägenhet i markplan och 

har en liten art&craft-trädgård på 45 kvm. Betoning ligger på fina färger och bladkombinationer och 

att det ska blomma från februari till november. Maria älskar att skapa så konst i olika material dyker 

upp här och var i trädgården.  

Lunchen äter vi hos Zetas Cafe där vi också passar på att kika runt en stund. Var och betalar sin lunch. 

Vi avslutar dagen vid Villa Vi som ligger i Segeltorps centrum. Där finns en underbar trädgård med 

olika rum och många överraskningar, skapad av Pernilla och hennes man. Målsättningen har varit att 

få den ultimata underhållsfria trädgården som inte behöver någon skötsel alls. Läs mer på 

https://pernilla.claug.se/tradgard. 

Minimum 20 personer. Vi åker i egna bilar från Roslags Näsby och delar på kostnaden för bensin. Vi 

räknar med att vara tillbaka vid 16-tiden. 

Anmäl dig senast 1 augusti och betala samtidigt 100 kronor för guidningen på Plusgiro 92 11 771-2. 

Foto: Pia Hedenblad 

Foto raderat 

Foto raderat 

mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
https://www.hedenbladstradgard.com/skaumlrholmens-perennpark.html
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Vi tipsar om: Kraschlanda inte i beskärningsdjungeln – lär dig 

JAS-beskärning! 

Torsdag 20 augusti 2020, kl. 13:00, Bergianska Trädgården 

Beskärning under månaderna juli, augusti och september är den mest skonsamma för växten och kan 

göras på alla växter. Trädgårdsmästaren berättar varför JAS-månaderna ofta är den korrekta tiden, 

visar hur beskärningssnitt skall läggas och berättar varför. Bra beskärningsverktyg visas. 

Kostnaden på 80 kr betalas direkt till guiden med kort eller Swish. Bergianska trädgården, samling 

utanför Edvard Andersons växthus. Läs mer på www.bergianska.se. 

 

Vi tipsar om: Riksförbundets sommarmöte på Gotland 

Fredag – söndag 21 – 23 augusti 

Riksförbundet Svensk trädgårds sommarmöte arrangeras denna gång av Gotlands 

Trädgårdssällskap. 

Mer information kommer på www.tradgard.org och i tidningen Hemträdgården. 

 

 

Besök på Järvafältet med Lena Israelsson 

Tisdag 25 augusti, avfärd från Roslags Näsby kl. 18.00  

I skördetider minns vi Lenas föredrag i februari och besöker vi 

inspirerande odlingar på Järvafältet tillsammans med henne. 

Här odlas fantastiska grönsaker med hjälp av kunskap och 

erfarenhet från världens alla hörn. Och skördarna blir jättestora. 

Vi åker i egna bilar från Roslags Näsby. 

Anmäl dig senast 20 augusti genom att mejla till 

anmalan@tabyvallentunatradgard.se 

Läs mer på 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/studieframjandet/pressrelease/view/rekordskoerd-paa-

jaervafaeltet-naer-orten-odlar-2951714.  

 

 

Vi tipsar om: Trädgårdsdagen i Enköping  

Lördag 5 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-och-

besok/aktiviteter/tradgardsdagen.html. 

 

Foto: Emma Davidsson 

Foto: Björn Larsson Ask 

Foto raderat 

http://www.bergianska.se/
http://www.tradgard.org/
mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/studieframjandet/pressrelease/view/rekordskoerd-paa-jaervafaeltet-naer-orten-odlar-2951714
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/studieframjandet/pressrelease/view/rekordskoerd-paa-jaervafaeltet-naer-orten-odlar-2951714
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Höstmarknad i trädgården 

Söndag 20 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, krukväxter, äpplen, grönsaker, 

fröer, sylter, safter, trädgårdspynt, redskap och annat. 

Priserna bestämmer säljaren.  

Om du vill sälja mejlar du och berättar hur mycket 

bordsyta du behöver, så ordnar vi bord eller liknande. 

Eller kom bara och träffa andra trädgårdsfantaster 

under en trädgårdsfika. Under marknadsdagen har vi 

kaffeservering med hembakat där överskottet går till 

cancerfonden. 

Den som vill sälja mejlar senast 13 september 

anmalan@tabyvallentunatradgard.se.  

 

Hosta – en användbar perenn, Ann-Christine Svensson 

Måndag 28 september, kl. 19.00 i Hönshuset 

Hosta, eller funkia, är en perenn som skapar 

struktur, form och färg i din trädgård. Under 

kvällen beskriver Ann-Christine Svensson 

olika arter och sorter, förökning, 

odlingsförhållanden och de få problem som 

finns med att odla hosta. Hon visar bilder och 

berättar hur du kan arbeta med hosta för att 

skapa intressanta rabatter och 

samplanteringar med andra perenner, buskar och träd. Du får även tips om 

senaste trenderna och var du kan få tag i ovanliga sorter.    

Ann-Christine är ordförande i Västerås trädgårdssällskap och har en innehållsrik trädgård med en stor 

samling hostor. 

Läs mer på: annchristinevasteras.wordpress.com   

Anmäl dig senast 22 september genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Ange om du 

vill fika. 

 

Vi tipsar om: Trädgårdsmässor 2020 

Varje år så anordnas många trädgårdsmässor i vårt land- På www.tradgardsdags.se/tradgardsmassor 

kan du hitta mässor som du kan besöka under 2020.  

Foto: Ann-Christine Svensson 

Foto: VTS 

Foto: Max Lindgren 

Foto raderat 

Foto raderat 
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Vi tipsar om: Äpplets 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.  

 

 

Bokashi – Bra jord snabbt! 

En kväll i oktober, kl. 19.00 i Hönshuset  

Bokashi är ett snabbt sätt att skapa härlig jord från matrester med hjälp av ”goda” bakterier.  

Köksavfallet läggs i en lufttät hink tillsammans med strö som innehåller mikroorganismer. När avfallet 

har fermenterats under två veckor blandar man det med jord, antingen i en bunke eller direkt i en bädd. 

Efter ett par veckor har man färdig jord att plantera i.  

Varför? När du gör bokashi av ditt matavfall går ingen näring förlorad. Ingen koldioxid bildas som vid 

traditionell kompostering. All näring går till dina växter. Bokashijordens näringsämnen är 

lättillgängliga för växterna och jorden blir bra på att behålla vatten och luft. Många odlare berättar om 

fantastisk växtkraft och överdådig blomning när de använder bokashi.  

Vad behövs för att komma igång? Var köper man mikroorganismer? Under denna kväll får du veta 

vad man behöver och hur man gör.  

Ännu är inte talare och datum bestämda, så håll utkik efter mail. 

Anmäl dig senast en vecka innan genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.  

 

Vi tipsar om: Ljusfest vid Brunnsviken, 1 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.  

 

 

Foto raderat 

Foto raderat 
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Citrusväxter, Eva Rönnblom  

Onsdag 18 november, kl. 19.00 Lyktan 

Eva är trädgårdsjournalist, tecknare och författare av trädgårdsböcker. 

Citron, apelsin, mandarin, pomerans, suckatcitron, bergamott, 

fingerlime är bara några av de arter och sorter som går att odla i 

kruka. Eva berättar om vilken jord, gödsel, beskärning som är bäst för 

citrus, hur man bäst övervintrar citrusträd och hur man bekämpar 

skadeinsekter och svampsjukdomar. Det blir gratislotteri med Evas 

bok och några små citrusplantor som vinster.    

Lyktan finns på Täby seniorcenter, Lyktgränd 2 - 4, mellan Åkerbyvägen och Täby Centrum. Inget 

fika serveras denna kväll.  

Anmäl dig senast 10 november genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. 

 

Julmarknad i Åkersberga med gemensam lunch 

En helg i mitten av december arrangerar Åkersberga 

Växtförsäljning en stor och härlig julmarknad. Här blandas 

genuint, traditionellt hantverk med nya hantverksformer. På 

marknaden kommer du kunna hitta köttlådor, honung, skinn, 

senap, godis, olivolja, hembakat bröd, kryddor, korvar med 

mera från våra lokala förmågor. Här kan man hitta allt från 

silversmycken och stickade sockor till handgjorda fågelholkar 

och tavlor. Missa inte heller polkagristillverkning, tomten, ponnyridning och djur som gästar 

julmarknaden.  

I caféet är verksamheten intensiv under dessa dagar. Här ses vi vid ett förbokat bord och äter en mysig 

lunch tillsammans. 

Exakt datum och tid för lunchen meddelas senare. Du väljer själv när du komma till marknaden och 

hur länge du vill stanna.   

Anmäl dig senast 2 december genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.  

Ny medlem? Anmäl dig genom att betala årsavgiften på 310 kronor samt 100 kronor för 

familjemedlem som vill närvara på våra aktiviteter eller bara stötta förenningen, till 

Riksförbundet Svensk Trädgård, plusgironummer är 1215-3. Glöm inte att ange ditt namn, 

även för familjemedlemmen, och adress när du betalar.  

Mejla 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. 

Foto raderat 

Foto raderat 
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Sammanställning av våra aktiviteter 2020 

Aktivitet Lokal Datum Anmäl dig 

senast 

Rosor i samplantering, Gunilla Uhlin Friberg Hönshuset 29 januari, 19.00 20 januari 

Årsmöte och Odla Året om, Lena Israelsson Tibble hörsal 18 februari, 19.00 10 februari 

Träd o buskar för små trädgårdar, Tomas 

Lagerström 

Tibble hörsal 23 mars, 19.00 16 mars 

Trädgårdsmyller, Christina Winter  Tibble hörsal 6 april, 19.00 1 april 

Växtstöd, Marianne Svärd Häggvik  26 april 10 aprl 

Vårfint i Örtagården Vid Hönshuset 4 maj, 18.00 1 maj 

Trädgårdsvandringar  Maj – augusti, 19.00 29 april 

Lökväxter i privatträdgårdar  En kväll i maj maj 

Magnolior i blom   En kväll i maj maj 

Dagstur till Enköping   31 maj, 8.00 23 maj 

Kvällsbesök i privatträdgård i Erikslund  10 juni, 18.30 3 juni 

Dagstur till Piongubben   27 juni, 9.00 10 juni 

Resa till Lettland  2 - 6 juli 31 januari 

Besök hos Gunilla Uhlin Friberg i Enköping  En lördag i juli juli 

Privatträdgårdar i Sollentuna   En kväll i juli juli 

Båtresa till Enskär och Torsten Wallin  8 augusti, 8.45 8 juli 

Dagsutflykt till Skärholmen och Segeltorp  16 augusti, 13.00 1 augusti 

Besök på Järvafältet med Lena Israelsson  25 augusti, 19.00 20 augusti 

Hosta – en användbar perenn, Ann-Christine 

Svensson 

Hönshuset 28 september, 14.00 22 september 

Höstmarknad i trädgården  20 september, 19.00 13 september 

Bokashi Hönshuset ?? oktober, 19.00 ?? oktober 

Citrusväxter, Eva Rönnblom  Lyktan 18 november, 19.00 10 november 

Julmarknad med gemensam lunch  december 2 december 

 Anmäl dig alltid via anmalan@tabyvallentunatradgard.se  

mailto:anmalan@tabyvallentunatradgard.se

