
Nytt liv i gammal trädgård Ulrika Rydh

14 september, kl. 19.00, Tibble gymnasiums hörsal, Täby

Hur du tar dig an en äldre trädgård med varsamhet och 
respekt. Hur ska man tänka? Hur ska man prioritera? 
Trädgårdsantikvarie Ulrika Rydh driver företaget Hus & 
Grönska, www.husochgronska.se.

Höstmarknad i trädgården

18 september, kl. 15.00–17.00, Rostocksvägen 6, Täby

Ta med vänner och grannar och fynda bland perenner, 
krukväxter, äpplen, grönsaker, fröer, sylter, safter, 
trädgårdspynt, redskap. Vi har kaffeservering där 
överskottet går till en fond, till exempel Cancerfonden.

Ståndortsbaserad trädgårdsdesign Matilda Hallgren

10 oktober, kl. 19.00, via Zoom

Att välja rätt växter till rätt plats är en process. Praktiska 
behov, smak, stil och tema spelar in, liksom de ståndorts
mässiga faktorerna på växtplatsen. Matilda Hallgren är  
biolog och trädgårdsingenjör med inriktning design.

Plast i trädgården Åsa Stenmarck

24 november, kl. 19.00, Tibble gymnasiums hörsal, Täby

Plast är praktiskt på många sätt, men även förenat med  
risker kring spridning av mikroplaster och farliga ämnen.  
Åsa Stenmarck arbetar på Naturvårdsverket med plastfrågor,  
reder ut frågeställningarna kring plast i våra trädgårdar.

Bli medlem. TäbyVallentuna Trädgårdsförening är en del av Riksför
bundet Svensk Trädgård. Som medlem får du tidningen Hemträdgården 
sex gånger per år och rabatt hos vissa trädgårds handlare. 

Fyll i anmälnings formuläret på Riksförbundet Svensk Trädgårds  
webbplats; www.svensktradgard.se. Glöm inte att välja lokalförening.  
Avgiften är 335 kronor per år.

Täby-Vallentuna 
Trädgårdsförening
 TILL NYTTA, LUST OCH FÄGRING

Vi ordnar föredrag, trädgårdsbesök, kurser, resor  
och annat trädgårdsrelaterat. Alla trädgårdsintresserade, 
även de som inte bor i Täby eller Vallentuna, är välkomna. 

www.tabyvallentunatradgard.se
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Vårt program – vår, sommar och höst 2022

Odla utan spade – No Dig på svenska Bella Linde

25 april, kl. 19.00, Tibble gymnasiums hörsal, Täby

Hälsosam jord, lättskötta och intensiva odlingar och ett  
gott miljösamvete – allt utan ett endaste spadtag! Bella 
Linde är frilansjournalist och författare med specialintresse 
för odling och självhushållning – och en hållbar livsstil. 

Att ”flytta” en trädgård Lotta Erdelyi

11 maj, kl. 19.00, Tibble gymnasiums hörsal, Täby

Efter att under många år byggt upp en fantastisk trädgård i 
Sundbyberg har Lotta och Georg Erdelyi startat på ny kula 
i Täby. Hur planerar och genomför man ett sådant projekt? 
Den 9 augusti får vi sedan besöka den nya trädgården.

Växtbytardag och lökblomning hos Åsa och Jonas

16 maj, kl. 18.00–20.00, Angarn, Vallentuna

Vi byter växter, fröer och plantor. Ta med det som du har 
för mycket av och byt! Förhoppningsvis blommar lökarna 
samtidigt i Åsa och Jonas trädgård. 

Trädgårdsvandringar maj–augusti 

Första vandringen sker en kväll i slutet maj, kl. 19.00

Du visar din trädgård och får se cirka 20 andra trädgårdar 
i Täby, Vallentuna och Sollentuna. Vi inspireras och byter 
erfarenheter. Mer information och inbjudan kommer efter 
anmälan. 

Dagstur i Eskilstuna med omnejd

22 maj, kl. 09.00–18.00, samling i Roslags Näsby

I härlig vårblomning gör vi en dagsresa med buss i 
Sörmland. Heldag med start i Roslags Näsby. Kostnaden 
varierar beroende på antal anmälda, men blir max 250 
kronor/person. Ta med dig matsäck.

Vi gjuter betong hos Åsa och Jonas

12 juni, kl. 10.00–15.00, Angarn, Vallentuna 

Vi skapar egna trädgårdsprydnader hos Åsa och Jonas i 
Angarn. Här finns cementblandare och betong, resten tar du 
med själv. Rabarberblad, plastpåsar, plastbunkar, mjölkpaket 
är några exempel på gjutformar. 

Kolonilotter i sommarfägring

En kväll i slutet av juli, kl 18.00, Bromma

Inget är så prunkande och färgsprakande som kolonilotter 
mot slutet av högsommaren. Vi kikar in hos Linnéa 
koloniträdgårdsförening i Bromma. Datum meddelas senare.

Besök i Lotta och Georg Erdelyis nyanlagda trädgård

9 augusti, kl. 16.00 och kl. 19.00, Täby

I maj fick vi höra Lotta Erdelyi berätta om hur de ”flyttade” 
sin trädgård i Sundbyberg. Nu får vi besöka den nyanlagda 
trädgården i Täby som de skapat från grunden.

 
Öppna trädgårdar i Täby och Vallentuna 

20 augusti, kl. 13.00–17.00

En dag då det är möjligt att komma innanför staket och 
häckar och strosa runt i spännande privatträdgårdar. För 
besökare behövs ingen anmälan. Information om vilka 
trädgårdar som visas sprider vi via hemsida och mejl.

Besök i Sofia Wikanders snittblomsodling

30 augusti, kl. 18.00–20.00, i Gillmyra, Åkersberga

Vi besöker Sofia Wikanders snittblomsodling där hon visar 
hur hon har byggt sina bäddar och designat odlingen. 
Sofia Wikander är florist och driver Gillmyra blomster en 
småskalig snittblomsodling och designstudio. 30 kr/person.
 

Fo
to

 L
en

a 
Gr

an
ef

el
t

Fo
to

 L
ot

ta
 E

rd
el

yi

Fo
to

 M
al

in
 P

op
py

 D
ar

cy
 M

ör
ne

r

Läs mer på www.tabyvallentunatradgard.se


