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SÄLLSKAPET TRÄDGÅRDSAMATÖRERNA ÖSTERGÖTLAND
Nyhetsbrev September 2022
En trädgårdssäsong gå mot sitt slut och en ny börjar. Höstfärgerna och frostnätterna bjuder på
nya blickfång i trädgården. Lökar skall i jorden, nya eller ändrade bäddar planeras, perenner delas
och flyttas. Morgonpromenaderna kräver sin tjocktröja, mössa och vantar.
Under sommaren har vi kunnat besöka många öppna trädgårdar, främst i samband med 1000
trädgårdar där STA är en av samarbetsparterna, men också kunnat besöka andra öppna
trädgårdar vid andra tillfällen.. Att kunna få tillgång till privata trädgårdar och ägarnas entusiasm
och kunnighet är en ynnest. Ta vara på detta!
Till de evenemang vi har haft är besök i Cecilias fantastiska trädgård samt än en gång gjutning av
lätta tråg.
De flesta av våra trädgårdsringar har nu haft sin sista träff för säsongen. Syftet med dem är att
dela med sig av sin trädgård, sin erfarenhet och frågvishet, men också att stifta nya bekantskaper,
vare sig man är nybörjare med ett blankt ark till trädgård, eller en erfaren trädgårdsodlare med
många år av erfarenhet. Ibland åker även en och annan planta från den besökta trädgården med
hem också.
Under året har vi fått ett stort antal nya medlemmar. Vi vill passa på att önska samtliga
välkommen till oss! Vi har nu ett fullspäckad program inför höst och vinter. Så vi hoppas självklart
att så många som möjligt, både gamla och nya medlemmar har tid och möjlighet att delta på
några av våra kommande träffar.
Efter vår välbesökta Lökfrossa som ägde rum söndagen 25 september med rekord vad gäller
både utbud av lökar och besökare, kör vi vår sedvanliga lyckade Växtbytardag som självklart inte
hade varit något om inte ni som medlemmar så trofast ställer upp med växter för byta och
försäljning. Föreläsarna sedan, når det är dags att gå in i stugvärmen? Vi står på stort denna
gången! Vad sägs om tre mycket intressanta föreläsningar med föreläsare som samtliga har gett
ut trädgårdsböcker! Först ut är Ludvig Johansson, en känd trädgårdsprofil med en filosofi att näst
intill inget är omöjligt när det kommer till trädgård. Sedan Ellen Forsström som kommer att guida
oss i hur vi får en vacker trädgård året om följd av Anton Sundin som kommer att ge oss en
inblick i ormbunkarnas värld och deras spännande historia.
All information kan ni även hitta både på vår hemsida, Facebooksida och i vår Facebookgrupp.
Nu återstår bara att tacka er alla för en fin och givande vår och ett speciell tack till alla som har
medverkat vid våra arrangemang.
Mvh, styrelsen

https://sta-ostgota.se/

Program
16 oktober 14 - 16: Växtbytardag, hos Anna Ahlsten Andersson, Björkdalsgatan 8, 590 72
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: Livet är för kort för att odla tråkiga växter. Föredrag av Ludvig
Johansson. Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Ludvig johansson berättar om zonknäckeri och hur du ökar chanserna att
lyckas med känsliga växter i kallt klimat. Han ger tips om många roliga och
udda växter vi kan odla. Ludvig har i 20 år byggt upp sin trädgård “Djungel”
med Indiana Jones-tema i Häggum, Skaraborg, där han försöker odla det han
vill.

11 december 14 - 16: Vacker trädgård hela året. Ellen Forsström. Fontänen, Västra vägen
32, 582 28 Linköping
I Sverige blommar det ofta från maj till augusti med resten av året ligger
många trädgårdar öde. Det sägs att vi har en kort trädgårdssäsong i Sverige,
men är det verkligen samt? Och måste det vara så?
Inte enligt trädgårdsskribenten Ellen Forsström. Hon menar att det går att
förlänga säsongen rejält och dessutom skapa en trädgård som är fin på
självaste julafton.
Ellen är journalist, fotograf och författare. Vacker trädgård året om - Planering,
växtval och samspel med grönskan är hennes tredje bok. Ellen är dessutom
bosatt utanför Linköping och medlem av Östgötakretsen.

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
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Storbritannien och vidare in i vår tid. Hur skötselkrävande är ormbunkar?
Odlingstips och råd. Anton är författare bakom boken Ormbunkar (2019).

Planerad studiecirkel
Årets studiecirkel kommer att vara Årets tema: Förökning av växter. Tyvärr
har denna blivit något försenad, men vi hoppas kunna dra igång under
januari/februari.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.
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, så för att få fram de bästa alternativen kommer vi att ta in lite synpunkter och
önskemål från er alla under hösten.
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.nabo@gmail
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 STAs kretser. Det kan gälla benmjöl, perlit, stc. 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.
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. Är ni några som bor inom ett begränsad geografiskt
område och vill hålla öppen trädgård vid samma tillfälle? Prata ihop er och hör av er till styrelsen!
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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.
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