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SÄLLSKAPET TRÄDGÅRDSAMATÖRERNA ÖSTERGÖTLAND
Nyhetsbrev april 2022
Äntligen vår! Efter två år med digitala möten har vi nu kunnat genomföra både årsmöte och
föredrag som hybridmöten då vi både har kunnat träffas på plats samt även gett medlemmar som
inte har haft möjligheter att delta fysiskt, möjligheter att delta vi länk. Dessa hybridträffar har
fungerat rätt bra. Självklart har vi lite att förbättra vad gäller tekniken, men då vi ser att vi får ett
större deltagande vid denna typ av föreläsningar kommer vi troligen att kunna hålla denna typ av
möten även i fortsättningen.
Men nu har vi en härlig trädgårdssommar att se fram emot då vi självklart hoppas på att så många
som möjligt har möjligheter att delta vid våra evenemang där vi träffas, delar med oss av kunskap
och erfarenheter samt i största allmänhet njuter av våra trädgårdar. Vi kan också glädjas åt att vi
nu med råge har passerat 200 medlemmar i föreningen. Ett stort välkommen till alla nya
medlemmar!
Mvh,
Styrelsen

Program
24 april kl 14:30 - 15: Välkommen till våra nya medlemmar. Hos Peter Hult, Kuggtorp
Grönlund 1, 58360 Gammalkil
Innan vårens växtbytarevenemang välkomnar vi alla nya medlemmar till en 30-minuters
information om vår förening och de aktiviteter vi arrangerar.
24 april kl 15 - 17: Växtbytardag. Hos Peter Hult, Kuggtorp Grönlund 1, 58360 Gammalkil
Passa på att byta/sälja överblivna växter från vårens trädgårdsrensning eller årets frösådder. Märk
växterna med namn och pris. Det blir även fika, lotteri och trädgårdsmingel. Kostnad 40 kr för
medlemmar och 60 kr för icke-medlemmar. Ta gärna med lotterivinster.
8 maj kl 14: Vi besöker plantskolan Linudden
Sortimentet omfattar till stor del sådant som kanske är lite svårare att hitta i de flesta andra
plantskolor, även om också vanliga sorter erbjuds. Det behöver för den skull inte vara svårodlat
eller exklusivt, även om det kanske kan gälla för en del erbjudna växter. Tyngdpunkt ligger på
Magnolia och Rhododendron, men även andra buskar och träd, ovanliga perenner, lökväxter,
orkidéer, etc. erbjuds. Urvalet görs främst med tanke på entusiaster, men många plantor är också
lämpliga för nybörjare och många plantor har valts för deras härdighets skull. Se gärna mer
information: https://linudden.se/. Önskas samåkning, kontakta Bengt ( tel nr: 0705147670). Inget
inträde eller deltagaravgift. Vi träffas c:a kl 14 för gemensamt fika, lotteri och mingel innan vi med
start klockan 15 får en guidad visning med möjligheter till plantköp. Kom ihåg att ta med fikakorg,
filt och gärna priser till lotteriet.

https://sta-ostgota.se/
14 maj kl 10 - 15: Vi tillverkar lätta tråg. Ann-Christine Holmgren guidar oss. Hos Ranveig
Nåbo, Ryckelsby Åhagen 1, 595 75 Boxholm
Välkommen till en endagskurs i
gjutning av lätta tråg. Ett snyggt
inslag i trädgården och perfekt för
känsliga växter och alpiner. Vi
kommer att köpa in material som du
betalar på plats. För ett mindre tråg,
c:a 30x30x20 cm, ligger
materialkostnaden på ca 150 - 200
kr och därutöver tillkommer en
kursavgift på 100 kr. Ta med egen
form, plasthandskar och skyddande
kläder. Ta gärna med lunch. Fika
bjuder vi på. Max antal personer är
12. Sista anmälningsdag 15 april. Anmälan görs till ranveig@sta-ostgota.se.
6 juni kl 15 - 17: Växtauktion Fridhem trädgård: Kulla Fridhem 1, 59178 Klockrike
Vi kör vår populära växtauktion i Agneta och Uffes fantastiska trädgård. Passa på att komma
tidigare för att njuta av deras fina trädgård innan auktionen. Vi uppmanar alla som har möjligheter
att bidra med växter eller frön att skänka till årets auktion. Ta med egen fikakorg. Ingen
deltagaravgift. Följa gärna Fridhems trädgård på instagram:
https://instagram.com/fridhemstradgardklockrike
12 juni kl 14 - 16: Pollinering samt öppen trädgård hos Gunilla Härefelt, Krokvägen 34, 60210
Norrköping
Vi kommer att få en genomgång av hur man utför pollinering för framkorsning av egna växtsorter.
Gunilla tar varje år fram ett antal egna irisar. Se gärna Gunillas Facebookgrupp: Trädgårdsirisar!
Vi passar även på att få en visning av Gunillas fina trädgård. Kostnad 40 kr för medlemmar och 60
kr för icke-medlemmar. Fika och lotteri. Ta gärna med lotterivinster.
21 augusti 15 - 17: Visning och trädgårdsmingel hos Cecilia Engström, Syrénvägen 26,
61831 Kolmården
Vi får en presentation av Cecilias fina trädgård och möjlighet till trädgårdsmingel. Kostnad 40 kr
för medlemmar och 60 kr för icke-medlemmar. Fika och lotteri. Ta gärna med lotterivinster.
Följ gärna Cecilia på instagram: https://www.instagram.com/tradgard_i_kolmarden/
25 september 14 - 16: Lökfrossa i Joeys trädgård, Veteklintvägen 34, 61790 Skärblacka
Vi kör förra årets succe i repris. Denna gång med ett mycket större utbud av lökar. Vi passar även
på att mingla i Joeys fina trädgård. Kostnad 40 kr för medlemmar och 60 kr för icke-medlemmar.
Fika och lotteri. Ta gärna med lotterivinster.
Följ gärna Joeys trädgård på instagram: https://www.instagram.com/joeystradgard/
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16 oktober 14 - 16: Växtbytardag hos Anna Ahlsten Andersson, Björkdalsgatan 8, 59072
Ljungsbro
Passa på att byta/sälja överblivna växter från höstens trädgårdsrensning. Märk växterna med
namn och pris. Det blir även fika, lotteri och trädgårdsmingel. Kostnad 40 kr för medlemmar och
60 kr för icke-medlemmar. Ta gärna med lotterivinster.
20 november 14 - 16: Ludvig Johansson. Fontänen, Västra vägen 32, 58228 Linköping
Mera information kommer på vår hemsida samt i nästa nyhetsbrev.
11 december 14 - 16: Fontänen, Västra vägen 32, 58228 Linköping
Mera information kommer på vår hemsida samt i nästa nyhetsbrev.
Planerad studiecirkel
Årets studiecirkel kommer att vara Årets tema: Förökning av växter. Träffarna kommer att spridas
ut över tiden så att de passar årstiden för respektive träffens tema. Mera information kommer på
vår hemsida samt i nästa nyhetsbrev.
Trädgårdsringar
Vi har i år sex aktiva trädgårdsringar, samtliga döpta efter olika sorters Solhatt: Echinacea
purpurea. För mer information, se vår hemsida https://www.sta-ostgota.se/tr-dg-rdsringar eller
kontakta Abhay eller Ranveig.
Öppna trädgårdar
Vi uppmuntrar alla medlemmar som har lust och möjlighet att visa upp sina trädgårdar. Ingen extra
tid eller speciella förberedelser krävs. Det är bara ett informellt tillfälle att träffa andra entusiaster.
Vi välkomnar alla oavsett erfarenhetsnivå eller storlek på trädgård. Man lär sig alltid något nytt från
varje besök. Anmäla gärna till abhay@sta-ostgota.se.
I år är även Trädgårdsamatörerna med i arrangemanget Tusen trädgårdar, se gärna hemsidan
https://svensktradgard.se/aktiviteter/tusen-tradgardar/ eller facebookgruppen
https://www.facebook.com/groups/tusentradgardar/ .
Följande Öppna trädgårdar är planerade, men det finns alltid möjlighet att anmäla sig under hela
sommaren. Vi hjälper även till med marknadsföring och med erfarenheter till de som önskar att
hålla Öppen trädgård. Anmäla till abhay@sta-ostgota.se.
Hittills registrerade Öppna trädgårdar:
12 juni 13 - 17:
Gunilla Härefelt och Karl-Göran Karlsson, Krokvägen 34, 60210 Norrköping
3 juli 10 - 18:
Dagnys gröna: Svartmåla 110, 59045 Brokind
Fridhems trädgård: Kulla Fridhem 1, 59178 Klockrike
Joeys trädgård: Veteklintvägen 34, Skärblacka
Birgitta och Johnnys trädgård, Springerbergsvägen 9, 59095 Loftahammar
Mikael och Ingela Magdesjö, Hagstigen 10, 59029 Borensberg
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11 juli 15 - 18:
Elisabeth Lietha, Löjstigen 4, 58729 Linköping
För mer information, se vår hemsida: https://www.sta-ostgota.se/
Kommunikation
Kommunikation till våra medlemmar ges huvudsakligen genom mailutskick, vår
hemsida: https://www.sta-ostgota.se/,
Facebooksgrupp https://www.facebook.com/groups/staostgotakretsen,
Facebooksida: https://www.facebook.com/ostgotakretsen.
Vi försöker så långt möjligt kommunicera digitalt, så får du inget mail så hör av dig till
linnea.nabo@gmail.com. Har du inte möjlighet att ta del av hemsida eller mail, så meddela Abhay
abhay@sta-ostgota.se så skickar vi Nyhetsbrev per post.
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