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PROGRAM 2022
Täby Vallentuna Trädgårdsförening
~ Till Nytta, Lust och Fägring ~
Välkommen till Täby Vallentuna Trädgårdsförenings aktiviteter 2022!
Förra året fick vi prova på att hålla några av våra föreläsningar digitalt via Zoom. Det gick över förväntan, även om föreläsningarna är som allra bäst på plats. Inför 2022 hoppas vi på att kunna genomföra föreläsningarna på plats, men har ändå valt att hålla en föreläsning digitalt, för att bredda utbudet.
Förändras Covid-läget återgår vi till digitala föreläsningar och självklart håller vi er uppdaterade!
Information om medlemskap, kontaktuppgifter och annat nyttigt om föreningen finns att läsa på vår
hemsida, www.tabyvallentunatradgard.se. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla
medlem@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 våra föreläsningar i Tibble gymnasiums hörsal. Föreningen bjuder på en enkel fika 30 minuter innan
föreläsningen startar. Ta gärna med egen mugg! Våra föreläsningar brukar vara cirka en och en halv
timme inklusive frågestund.
Vi hoppas att du ska tycka att årets aktiviteter känns lockande och hälsar dig varmt välkommen!
Styrelsen

Odla vackert, ätbart och hållbart - förändra världen i det
lilla, Sara Bjelfvenstam
Torsdag 20 januari, kl 19.00. Föredraget genomförs via Zoom. Länk skickas ut till anmälda deltagare.
Vi får veta mer om hur Sara Bjelfvenstam odlar på ett hållbart sätt med
omsorg om planeten och dess invånare och om hur hon skapar kretslopp
i trädgården.
Vi får veta hur och när Sara sår, om försådd, kallsådd och om omskolning. Vikten av samplantering, biologisk mångfald och att odla
jorden. Sara kommer även berätta om att bygga odlingsbäddar för att de
ska hålla fukt, alstra näring och värme samt om täckodling och fördelarna med den. Vi får också tips på olika sätt att göra näringsgödsel
med det som redan finns i trädgården.
Sara är barnsjuksköterskan som blivit passionerad odlare. Hon är certifierad i permakulturdesign och håller workshops i hållbar odling i sin
trädgård i Täby sedan 2015.
I Allt om Trädgård nr 12, 2021 går det att läsa om Saras odlarliv.
Anmäl dig senast 15 januari genom att mejla till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Foto: Sara Bjelfvenstam
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Årsmöte och Förökning av perenner, Marina Rydberg
Tisdag 22 februari, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Vi startar kvällen med årsmötesförhandlingar.
Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via mejl i början av
februari.
Efter kvällens mer formella delar ger vi ordet till Marina
Rydberg. Marina berättar om hur man förökar perenner. När
delar man och när frösår man? Vilka sorter är lätta att lyckas
med?
2013 utkom Marina med boken ”Trädgården vid
Waldemarsudde”. Den kommer hon också att berätta om.
Foto:

Foto: Eva Rönnblom

Marina är trädgårdsmästare, utbildad under 70- och 80- talet.
Sina erfarenheter har hon från arbete inom handel, skötsel,
perennplantskola och botanisk trädgård.
Hon arbetade tidigare i Bergianska trädgården och sedan 1996
är hon chef och trädgårdsmästare för park och trädgård på Prins
Eugens Waldemarsudde. Hennes stora intresse är lökväxter,
perenner och sommarblommor.

Anmäl dig senast 17 februari genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Citrusväxter, Eva Rönnblom
Tisdag 22 mars, kl. 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Eva Rönnblom 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 mindre citrusplantor som vinster.
Anmäl dig senast 17 mars genom att mejla till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Foto: Eva Rönnblom

Vi tipsar om: Nordiska

trädgårdar

31 mars - 3 april på Stockholmsmässan i Älvsjö
Läs mer på www.nordiskatradgardar.se.
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Odla utan spade - No Dig på svenska, Bella Linde
Måndag 25 april kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Hälsosam jord, lättskötta och intensiva odlingar och ett gott
miljösamvete – allt utan ett endaste spadtag! Den ogrävda odlingen
vinner allt fler anhängare och är på god väg att revolutionera
trädgårdsvärlden.
Utifrån boken Odla utan spade – lättskött och klimatsmart köksträdgård
berättar Bella Linde om allt från anläggning av no dig-bäddar och hur
olika täckmaterial fungerar till hur livet under markytan beter sig när
det får jobba i fred. Att odla utan spade sparar inte bara miljön och
ryggen, metoden är också vägen till stora och långvariga skördar!
Bella är frilansjournalist och författare med specialintresse för odling
och självhushållning – och därmed en hållbar livsstil.
Foto: Bella Linde

Bella har bland annat gett ut böckerna Rätt ur jorden – handbok i
självhushållning, Odla utan spade – lättskött och klimatsmart
köksträdgård och Mästarnas trädgårdsrum.

Bella pendlar mellan familjens lägenhet i Stockholm och en liten gård utanför Malmköping, hon odlar
litet i stan och aningen mer på gården och är dessutom i färd med att lära sig allt om tillvaron som
småbrukare.
Anmäl dig senast 20 april genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Att "flytta" en trädgård, Lotta Erdelyi
Onsdag 11 maj, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Efter att under många år byggt upp en fantastisk trädgård i Sundbyberg
där många besökare beundrat trädpioner, persikor och mycket annat, har
Lotta och Georg Erdelyi startat på ny kula i Täby. Hur planerar och
genomför man ett sådant projekt? Vilka växter kan man ta med och hur
gör man det på bästa sätt? Börjar man med ett ”vitt ark” eller utgår man
från befintlig trädgård? Hur förbereder man den nya marken? Denna
kväll kommer Lotta att beskriva hur de tänkt och arbetat med att lämna
en trädgård och anlägga en ny.
Den 9 augusti får vi sedan besöka den nya trädgården och se hur arbetet
fortskrider.
Anmäl dig senast 6 maj genom att mejla till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Foto: Lotta Erdelyi

Vill du bli medlem i föreningen? Besök Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida www.tradgard.org
och anmäl dig.
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Växtbytardag och lökblomning hos Åsa och Jonas
Torsdag 19 maj, kl 18.00 - 20.00, hos Åsa och Jonas, i Angarn, Vallentuna
Vi byter 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.
Förhoppningsvis blommar lökarna samtidigt i Åsa och Jonas trädgård i
Angarn, Vallentuna!
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
Foto: Åsa Stenmarck
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.
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.
Anmäl dig senast 14 maj genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Adressen meddelas
alla anmälda.

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.

Foto: Marianne Janning

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
slutet 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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Dagstur i Eskilstuna med omnejd
Söndag 22 maj, kl 09.00 - 18.00, samling i Roslags Näsby 09.00
I härlig vårblomning gör vi en dagsresa med buss i Sörmland.
Efter en timmes bussfärd kommer vi till Maria Gylfe i Enhörna
mitt emot Birka. Marias trädgård får karaktär av stora
stenbumlingar och stora äppelträd. Den rymmer många perenner
och en hel del magnolior, japanska lönnar och blomsterkorneller.
Här kan vi köpa småplantor, t ex primulor och julrosor. Den som
önskar kan packa upp picknickkorgen och ta en liten
förmiddagsfika.
Efter en timme åker hos Maria åker vi ca 11 minuter för att besöka
två radhusträdgårdar på Plöjarvägen i Enhörna. Ulla-Britt och Jiri
Selegårds trädgård innehåller både en torr södersluttning och en
halvskuggig lund som gränsar mot skog. Där finns perennrabatter,
rhododendron och en damm med bäck och guldfiskar. Inte många
Foto: Maria Gylfe
träd och buskar är köpta. Mycket är sått eller sticklingsförökat.
Favoriter är sippor, trillium och andra lundväxter som har vackra blad och är fina hel säsongen.
På samma gata, 400 meter bort, finns nästa trädgård som vi ska
besöka. Här bor Mats Arvidsson i ett egetbyggt hus på en solig
tomt med torr tallmo. Speciellt barrväxterna är hårt klippta och
tillkrånglade. Pulsatilla, stäppliljor, lökväxter, knölväxter, många
slags perenner och annueller är mixade och ger fägring hela året.
Våtbäddar av egen konstruktion ser lovande ut och i växthuset
övervintras känsliga växter.
Nu kan det vara skönt att vila fötterna en timme under
bussfärden till Odlarglädjen i Barva. Odlarglädjen är ett 20-årigt
familjeföretag med stort sortiment. Här kan vi inta vår lunch. Vi
bjuds på kaffe och shoppar med 10% rabatt. Vi stannar
1,5 timme.
Till sist åker vi ca 45 minuter österut mot Södertälje. Där besöker
Foto: Bertel Nordén
vi Bertel och Carita Nordén, erfarna trädgårdsamatörer som drar
upp många plantor från frö. Här finns vattensamlingar, perenner,
buskar och träd, många lite ovanliga sorter, och mycket annat att se.
Efter en timme hs Bertel och Carita vänder vi hemåt med bussen och räknar med att vara i Roslags
Näsby vid 18-tiden.
Kostnaden varierar beroende på antal anmälda, men blir max 250:- per person. Ta med dig matsäck
med förmiddagsfika och lunch.
Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast 3 maj genom att mejla till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
När du fått besked om att det ännu finns ledig plats i bussen ska du inom tre dagar betala
anmälningsavgiften till vårt postgiro 9211771-2.
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Vi gjuter betong
Söndag 12 juni, kl 10.00 – 15.00 hos Åsa och Jonas, i Angarn, Vallentuna
Denna dag kan vi vara riktigt kreativa och skapa våra egna
trädgårdsprydnader. Vi träffas hos Åsa och Jonas i Angarn och
jobbar på deras gräsmatta. Här finns en cementblandare som vi
hjälps åt att köra. Betong kommer att finnas, men allt annat material
får man ta med själv. Rabarberblad, plastpåsar, plastbunkar,
mjölkpaket är några exempel på gjutformar. Det brukar vara bra att
smörja formarna med olja så att de går att få loss och att täcka
alstren med plast så att de inte brinner alltför fort. Vill du gjuta ett
blad, tar du även med sand. Ta också med ett rejält stycke plast att
arbeta på och plasthandskar för att skydda dina händer. Små alster
kan man ta med hem direkt, medan större kan hämtas upp när det
stelnat ett par dagar senare. Ta med picknickkorg om du vill.
Anmäl dig till anmalan@tabyvallentunatradgard.se senast 12/5.
Det finns många böcker och hemsidor att inspireras av. Här är några tips:
Gjuta betong - Lär dig steg för steg
Tips & råd om betong (villanytt.se)
Betongpyssel - Hemma hos ErikaA-R (styleroom.se)

Trädgårdar – Sveriges största
trädgårdsvisning
Vi tipsar om: Tusen

Söndag 3 juli håller trädgårdar runt om i Sverige öppet. Läs mer på
https://www.tradgardssverige.org/tusen-tradgardar-2022/

Kolonilotter i sommarfägring
En kväll i slutet av juli, kl 18.00, i Bromma
Inget är så prunkande och färgsprakande som
kolonilotter mot slutet av högsommaren. Frukter och
grönsaker är skördeklara, de ettåriga blomstren är som
mest praktfulla och många perenner och rosor har ännu
mycket att pråla med. Denna gång får vi tillfälle att
kika in till några riktigt härliga lotter på Linnéa
koloniträdgårdsförening i Bromma.
Vi träffas på Spångavägen 84, Kortenslund, Bromma,
klockan 18.00 en vardagskväll någon av de sista
dagarna i juli. Exakt datum meddelas senare, håll utkik
i mejlen.
Anmäl dig till anmalan@tabyvallentunatradgard.se
senast fem dagar innan besöket.
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Besök i nyanlagd trädgård hos Lotta och Georg Erdelyi,
Brinkvägen 55, Täby
Tisdag 9 augusti, två grupper, en kl 16.00 och en kl 19.00
I maj fick vi höra Lotta berätta om hur de "flyttade" sin trädgård i
Sundbyberg till Täby. För några år sedan var vi i Sundbyberg och besökte
trädgården där. Nu får vi besöka den nyanlagda trädgården i Täby. Huset
blev renoverat och trädgården blev uppgrävd, berg och sprängsten och ett
tunt lager lerjord. Här har de skapat en trädgård från grunden. Byggt
växthus, köksträdgård och anlagt en damm. Smarta lösningar och med
vattenhushållning för att möta torka och skyfall. Mycket nyplanterat att
hålla liv i. Vi delar upp oss i två grupper med ca 10 personer i varje, en
kl 16.00 och en kl 19.00.
Anmäl dig senast 4 augusti genom att mejla till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Ange vilken tid du vill komma.
Foto: Lotta Erdelyi

Öppna trädgårdar i Täby och Vallentuna
Lördag 20 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.

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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Besök i Sofia Wikanders snittblomsodling i Gillmyra,
Åkersberga
Tisdag 30 augusti, kl 18.00 - 20.00

OBS Besöket kostar 30 kr / person
I november 21 fick vi höra Sofia Wikander
berätta om sin snittblomsodling. Nu har vi
möjlighet att få besöka hennes odling. Sofia visar
hur hon har byggt sina bäddar och designat sin
odling samt visar på det som händer på odlingen
just nu.
Sofia äger och driver Gillmyra Blomster, en
småskalig snittblomsodling och designstudio i
Åkersberga. Med blomster i säsong och ett stort
miljötänk skapar Sofia blomsterbinderier
inspirerade av naturen för bröllop, företag och
privatpersoner.

Efter att ha flyttat från stan ut till Åkersberga,
börjat odla grönsaker och blivit flerbarnsförälder
kom blommorna in i Sofias liv. 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.
Foto: Sofia Wikander

Vi åker till Åkersberga med egna bilar. Adressen meddelas alla anmälda.
Anmäl dig senast 25 augusti genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.

Nytt liv i gammal trädgård - hur du tar dig an en äldre
trädgård med varsamhet och respekt - Ulrika Rydh
Onsdag 14 september, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Hur ska man tänka när man tar sig an en äldre trädgård? Man vill ju göra
så rätt som möjligt. Men vad är rätt och hur ska man prioritera? Vilka
fallgropar finns det och finns det genvägar att ta? Hur väljer man tåliga
växter som passar in i trädgårdens stil? Får jag plantera något nytt?
Trädgårdsantikvarie Ulrika Rydh visar och berättar från sin mångåriga
erfarenhet av att arbeta med äldre trädgårdar. Du får även handfasta tips
på hur du kan söka mer kunskap om din trädgård
Ulrika driver företaget Hus & Grönska där hon arbetar med frågor kring
det gröna kulturarvet som utformning av vårdprogram, är trädgårdsantikvarisk expertis vid omgestaltningar i känsliga miljöer och värderingar av gröna kulturmiljöer. Hon undervisar i trädgårdshistoria på YHutbildningar och på Göteborgs universitet. Ulrika ritar också omgestaltningsförslag för privatträdgårdar och arbetar praktiskt som trädFoto: Ulrika Rydh
gårdsmästare samt håller trädgårdshistoriska vandringar och föreläsningar. Hon är även skribent i tidningar som Gård & Torp, Hemträdgården. Lustgården och
Trädgårdsliv m fl. Ulrika bor i en fd handelsträdgård i Nacka där hon odlar tillsammans med sina
söner. Läs mer på www.husochgronska.se
Anmäl dig senast 9 september genom att mejla till anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
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Höstmarknad i trädgården
Söndag 18 september, kl 15.00 - 17.00 hos Marianne, Rostocksvägen 6, Skarpäng
Ta 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.
Om du vill sälja mejlar du
anmalan@tabyvallentunatradgard.se. och
berättar hur mycket bordsyta du behöver
senast 4 september, så ordnar vi med bord.
Foto: Marianne Janning

Eller kom bara och träffa andra
trädgårdsfantaster under en trädgårdsfika.
Under marknadsdagen har vi kaffeservering
med hembakat där överskottet går till en fond,
t ex Cancerfonden.

Ståndortsbaserad trädgårdsdesign, Matilda Hallgren
Måndag den 10 oktober, kl 19.00, via Zoom
Att välja rätt växter till rätt plats är en process där allt från praktiska
behov till smak, stil och tema spelar in. Dessutom behöver vi
relatera till de ståndortsmässiga faktorer som har med växtplatsen att
göra. I denna zoom-föreläsning berättar Matilda Hallgren om de
faktorer som avgör om en anläggning blir ekonomisk, hållbar och
långlivad och hur vi samtidigt kan välja växter som skapar en riktigt
tilltalande växtkomposition med en lyckad övergripande design.
Matilda är biolog och trädgårdsingenjör med inriktning design. På
Trädgårdsakademin har hon undervisat inom trädgårdsdesign sedan
2007 och har även jobbat med designuppdrag för både privat- och
företagskunder samt med plantskolearbete, skötsel och annat
praktiskt inom den gröna näringen.
Anmäl dig senast 5 oktober genom att mejla till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se. Anmälda får en länk till mötet.

Foto: Matilda Hallgren

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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Plast i trädgården, Åsa Stenmarck
Torsdag 24 november, kl 19.00, Tibble gymnasiums hörsal
Plast har under de senaste åren blivit ett omdiskuterat material.
Visserligen praktiskt på många sätt, men också förenat med
risker kring spridning av mikroplaster och farliga ämnen. Är
det farligt med vattenkannor i plast, finns det nedbrytbar plast
och hur bildas mikroplaster är frågor som ibland väcks.
Åsa Stenmarck som jobbar på Naturvårdsverket med
plastfrågor kommer och försöker reda ut frågeställningarna
kring plast i våra trädgårdar.
Anmäl dig senast 19 november genom att mejla till
anmalan@tabyvallentunatradgard.se.
Foto: Marianne Janning

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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Sammanställning av våra aktiviteter 2022
Aktivitet

Datum

Anmäl dig senast

Odla vackert, ätbart och hållbart - förändra världen i
det lilla, Sara Bjelfvenstam

20 januari 19.00

15 januari

Årsmöte och Förökning av perenner, Marina
Rydberg

22 februari 19.00

17 februari

Citrusväxter, Eva Rönnblom

22 mars 19.00

17 mars

Odla utan spade - No Dig på svenska, Bella Linde

25 april 19.00

20 april

Att "flytta" en trädgård, Lotta Erdelyi

11 maj 19.00

6 maj

Växtbytardag och lökblomning hos Åsa och Jonas, i
Angarn, Vallentuna

19 maj 18.00-20.00

14 maj

Trädgårdsvandringar maj-augusti

Maj – augusti, 19.00

3 maj

Dagstur i Eskilstuna med omnejd

22 maj 09.00-18.00

3 maj

Vi gjuter betong

12 juni 10.00-15.00

12 maj

Kolonilotter i sommarfägring

En kväll i slutet av
juli, 18.00

Håll utkik i
mejlen

Besök i nyanlagd trädgård hos Lotta och Georg
Erdelyi, Brinkvägen 55, Täby

9 augusti, grupp 1
16.00, grupp 2 19.00

4 augusti

Öppna trädgårdar i Täby och Vallentuna

20 augusti
13.00-17.00

Ingen anmälan
behövs

Besök i Sofia Wikanders snittblomsodling i
Gillmyra, Åkersberga

30 augusti
18-19

25 augusti

Nytt liv i gammal trädgård - hur du tar dig an en
äldre trädgård med varsamhet och respekt - Ulrika
Rydh

14 september 19.00

9 september

Höstmarknad i trädgården

18 september
15.00-17.00

4 september om
du vill sälja

Ståndortsbaserad trädgårdsdesign, Matilda Hallgren

10 oktober 19.00

5 oktober

Via Zoom
Plast i trädgården, Åsa Stenmarck

24 november 19.00

Anmäl dig alltid via anmalan@tabyvallentunatradgard.se

19 november

