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SÄLLSKAPET TRÄDGÅRDSAMATÖRERNA ÖSTERGÖTLAND

Nyhetsbrev December 2022

Julen står för dörren och ett nytt år tar snart ta sin början. Det är dags att summera det gamla året
och se fram emot ett nytt givande trädgårdsår.

Och vilket år vi har haft!
Många givande föreläsningar har åhörts, nya inspirerande träffar har hållits och många
erfarenheter har delats. En och annan växt har hittat ny trädgård och nya bekantskaper har
stiftats.
Tack alla medlemmar, ni som bidrar med er kunskap, er tid och som alltid dyker upp med nya
spännande växter eller fröer vid våra träffar, och tack alla som kämpar med att få tiden att räcka
till, som inte alltid hinner delta vid arrangemang, men som ändå hittar inspiration och kunskap
genom ert medlemskap. Det är ni alla som utgör vår förening och ger oss möjlighet att utveckla
och driva den med syfte att dela kunskap och trädgårdsglädje.

Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande trädgårdsår där vi fortsätter med våra uppskattade
aktiviteter, provar lite nya drag, men också återupptar aktiviteter som under de senaste åren av
olika anledningar inte har varit möjliga att genomföra.
Spännande föreläsningar, växtbytardagar, växtauktion och lökfrossa kommer givetvis att finnas
med i programmet. Likaså vår uppskattade studiecirkel som drar igång redan i januari, där vi i år
fördjupar oss i förökning av växter. Öppna trädgårdar som också är en kär aktivitet kommer att
hållas, men under 2023 kommer vi även att satsa på en lite ny form där vi kör trädgårdsrundor
med flera öppna trädgårdar inom samma geografiska område under en och samma dag. Detta för
att möjliggöra för flera besökare att ta del av våra medlemmars trädgårdar.
Sedan till våra “nygamla” aktiviteter; nu drar vi igång någon eller några planerade trädgårdsresor.
Äntligen!
Vi kommer även att genomföra några samköp av material under våren, något som kan minska
kostnaderna för en del av det material som vi förbrukar i samband med vårt trädgårdsintresse.

har ni önskemål om övriga aktiviteter; hör av er till någon av oss i styrelsen eller varför inte gå in i
styrelsen? Intresserad? - hör av er till vår valberedning så snart som möjligt.

All information kan ni även hitta både på vår hemsida, Facebooksida och i vår Facebookgrupp.

God jul och Gott nytt år!

Mvh, styrelsen
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Program

22 januari 14 - 16: En föreläsning om världens äldsta växter. Anton Sundin.
Fontänen,  Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
Anton berättar om ormbunkar och deras historia. Från ormbunksgalenskapen i det viktorianska
Storbritannien och vidare in i vår tid. Hur skötselkrävande är ormbunkar? Odlingstips och råd.
Anton är författare bakom boken Ormbunkar (2019).

12 februari 14 - 16: Årsmöte samt föreläsning av Lisbeth Antonsson.
Fontänen,  Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
Lisbeth Antonsson visar bilder från sin och makens trädgård, som ligger mellan Omberg och
Tåkern i Ödeshögs kommun. Trädgården ligger på Dags mosse, som innebär fukt och skugga från
träden runt tomten. Vi odlar mycket skuggtåliga perenner men också träd och buskar. En del
rabatter är dränerande med grus och där odlas solälskande växter.

12 mars 14 - 16: Magnolior och andra odlingsvärda buskar och träd. Föreläsning Sara
Brenne. Fontänen,  Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
Saras favoriter samt spännande nya sorter för att få en långlivad och innehållsrik trädgård. Med
fokus på att skapa en lång säsong i trädgården. Med vackra bilder från Nyhagens Trädgård och
andra inspirerande planteringar. En del skötselråd och planteringsråd. För mera information om
Nyhagens trädgård, se http://www.nyhagenstradgard.se

6 maj kl 14 - 17: Vi tillverkar lätta tråg. 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 200 - 300 kr och därutöver tillkommer en
kursavgift på 40 kr. Ta med egen form, plasthandskar och skyddande kläder. Max antal personer
är 12.  Anmälan görs till ranveig@sta-ostgota.se

21 maj kl 14 - 16: Växtbytardag. Hos Bengt Ivarsson, Rågårda Ljungs Prästgård 1, 585 78
Vreta Kloster
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.

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
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Studiecirkel - Förökning av växter. Endast få platser kvar!
Studiecirkeln startar i januari med sex träffar fram till och med maj.

Träff 1-2: Fröodling, teori och praktik. 29 januari och 26 februari, Linköping.
Birgitta Andersson, Sesam Fröodling.

Träff 3: Vegetativ förökning – sticklingar. 19 mars. Linköping.
Krister Andersson, Himmelstalund Naturbruksgymnasium

Träff 4: Vegetativ förökning – ympning (Teori). 23 april. Linköping.
Krister Andersson, Himmelstalund Naturbruksgymnasium

Träff 5: Vegetativ förökning – ympning (Praktik). 7 maj. Norrköping.
Krister Andersson, Himmelstalund Naturbruksgymnasium

Träff 6: Förökning och delning av perenner - Avslutning. 24 maj.
Information om plats under kursens gång.

För mera information kontakta peter.hult@liu.se

Resor
Vi har nu äntligen kunnat börja planera för spännande trädgårdsresor inför nästa säsong. Vad sägs
om en bussresa till Skåne, samåkningsresa till Sörmland eller Västergötland etc? Planerna är
många just nu och insamling av önskemål pågår från er alla pågår.

Trädgårdsringar
Inför nästa år kommer vi att ha kvar de ringar vi har haft under detta år, men nya intressenter
tillkommer och vi har redan ett antal personer som kommer att gå in i befintliga ringar eller, om
behovet uppstår, ingå i nystartade ringar. Är du fortfarande inte med i en ring och tycker detta
låter intressant, eller önskar du byta ring? Hör av er till Ranveig Nåbo; ranveig@sta-ostgota.se
alternativt via telefon 0704055990.

Samköp
Att samordna storköp för att sedan kunna erbjuda detta till vår medlemmar har visat sig vara
mycket populärt i många av STA:s kretser. Det kan gälla benmjöl, perlit, etc. Vi planerar nu att
kunna erbjuda detta till vår medlemmar. Har ni idéer eller önskemål - hör av er till någon i
styrelsen. Mera information kommer.
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Öppna trädgårdar/ Trädgårdsrundor
För att kunna få flera att upptäcka vilken upplevelse det är båda att kunna besöka privata
trädgårdar men även att kunna visa upp sin trädgård, önskar vi nu inför nästa år, uppmana till
samordnade öppna trädgårdar, dvs att under en dag kunna hålla två eller tre trädgårdar i samma
geografiska område öppet för visning. Vi har nu samordnare inom följande områden:
Ödeshög: Lisbeth, lis.antonsson@gmail.com
Borensberg: Mikael och Ingela, zigge@boremail.com
Linköping: Elisabeth Lietha: elisabeth_lietha@hotmail.com
Söderköping: Barbro Björklund: barbro.bjorklund54@gmail.com
Är du intresserad och bor inom dessa områden så hör av er till någon av våra samordnare.
Är du intresserad men bor inom ett annat geografiskt område så hör av dig till
ranveig@sta-ostgota.se
Vi kommer även att samarbeta med Bersbo gruva, som den 4 juni håller marknad samt erbuder
ett antal Öppna trädgårdar utmed vägen Björsäter - Värna - Bersbro. En sammanställning över
samtliga trädgårdsrundor kommer att distribueras under våren. Självklart finns det även möjlighet
att arrangera Öppen trädgård även utanför dessa tider. Då är det bara att anmäla även detta till
någon i styrelsen så marknadsför vi dessa som tidigare.

Riksmötet 2023
Nästa Riksmöte kommer att arrangeras av Upplandskretsen i Uppsala den 30 juni till 2 juli. Finns
intresse kommer vi att se över möjligheten att dels träffas vid något tillfälle under fredagen samt
eventuellt boka ett gemensamt bord för försäljning av växter under söndagens växtmarknad.

Kommunikation
Information till våra medlemmar ges huvudsakligen genom mailutskick och via vår
hemsida: https://www.sta-ostgota.se/.
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/staostgotakretsen.
Facebooksida: https://www.facebook.com/ostgotakretsen.

Vi försöker så långt som möjligt kommunicera digitalt. 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.

Styrelse och valberedning 2022

Ordförande -  Ranveig Nåbo (ranveig@sta-ostgota.se, 070-405 59 90)
Sekreterare -  Cecilia Engström (cecilia@sta-ostgota.se)
Kassör -  Peter Hult (peter@sta-ostgota.se, 070-259 29 26)
Ledamot -  Bengt Ivarsson (bengt@sta-ostgota.se, 070-514 76 70)
Ledamot -  Abhay Devasthale (abhay@sta-ostgota.se)
Ledamot -  Anna Ahlsten Anderson (ahlsten@sta-ostgota.se)
Suppleant -  Gunilla Härefelt (proglady@gmail.com)
Valberedning  -  Elisabeth Liheta (elisabeth_lietha@hotmail.com) och Lisbeth Lindholm-Vahtras
(lisbethlindholmvahtras@gmail.com)
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