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SÄLLSKAPET TRÄDGÅRDSAMATÖRERNA ÖSTERGÖTLAND 

 

Nyhetsbrev januari 2020 
 
Drygt en månad sedan vintersolståndet och dagen är en halvtimma längre på morgonen och en 
timma på eftermiddagen! Det märks och det känns härligt!! Säkert blommar en och annan julros 
och kanske lite annat också, beroende på hur skyddad ens trädgård är. Har ni påbörjat årets 
frösådd, trädgårdsändringar eller andra spännande projekt i trädgården? Lägg gärna upp bilder på 
Facebook!  
På grund av coronaläget kommer vi nu att fokusera på digitala evenemang under vintern och 
träffar utomhus så snart vädret tillåter detta. Håll i och håll ut! Vi ser fram emot att träffa er alla 
under många givande arrangemang under året.  
 

Vinterns och vårens program  
 
31 januari kl 15: Digitalt föredrag med Boel Nordgren (http://edlashave.se/)  
 
Kvinnohistoriska trädgårdar: Kvinnliga trädgårdsmästare, trädgårdsskolor för kvinnor och 
trädgårdsodlingens roll inom kvinnorörelsen 1859-1923 
Trädgårdsantikvarie Boel Nordgren berättar om de svårigheter kvinnor mötte kring sekelskiftet 
1900 då de försökte ta sig in i trädgårdsvärlden som professionella yrkesutövare. 
Trädgårdsodlingen vid hemmet hade traditionellt varit ett kvinnligt ansvarsområde, men att kvinnor 
skulle kunna utbilda sig till trädgårdsmästare var långtifrån en självklarhet. Exempel ges på 
enskilda personer och organisationer som arbetade med trädgårdsfrågan i försök att öka kvinnors 
frihet och ge dem tillgång till utbildning och yrkesliv. 
 
Länk till föreläsningen: https://zoom.us/j/99731864952 

Kostnad: 40 SEK för medlemmar och 100 SEK för ickemedlemmar. Swisha till nr: 1230084863 
Koppla gärna upp er 10 - 15 minuter innan mötet för att se om det fungerar. Vi kommer att ha lite 
extra hjälp i samband med uppkopplingen för att säkerställa att alla skall få möjligheter att följa 
föreläsningen. 
 
28 februari: Digital föreläsning. Vi återkommer med mera information om tid och innehåll. 
 
21 mars kl 15: Digitalt föredrag med ”Rosenkungen” Håkan Gidestrand och därefter 
ÅRSMÖTE. 
 
Är det inte något att se fram emot så säg?!  Att starta upp våren med ett föredrag om väldoftande, 
fantastiska blommor som älskas av så många. Inbjudan kommer att skickas ut, där man får anmäla 
sig och därefter få tillgång till länk till föredraget.  
 
25 april: Växtbytardag hos Anna Tjäder 
 
Passa på att ta överblivna växter från trädgårdsrensning eller årets frösådd. Markera varje växt 
med namn samt pris.  
 
23 maj: Trädgårdsträff hos Bengt Ivarsson 
Vi får en visning av Bengts fina vårträdgård och passar samtidigt på att informera och diskutera 
sommarens kommande aktiviteter och evenemang. 
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6 juni kl 14: Växtauktion hos Agneta och Uffe 
 
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. 
 
Planerad studiecirkel 
 
Vi hoppas, som vi skrev i förra nyhetsbrevet, att kunna ha en cirkel om ”Vatten i trädgården”. 
Anmäl gärna intresse redan nu, så vi får en uppfattning om hur många som kan vara vilja vara 
med. Maila anna@sta-ostgota.se. 
 
Trädgårdringar 
 
Är du intresserad av att dela med dig av dina trädgårdserfarenheter, hitta nya trädgårdsentusiaster 
eller låta dig inspireras av andras trädgårdar och erfarenheter - anmäl dig till en av våra 
trädgårdsringar.  Anmäl dig till ranveig@sta-ostgota.se. Mera information finns på kretsens 
hemsida. 
 
Öppna trädgårdar 
 
Det är alltid lika spännande att besöka nya trädgårdar eller kunna motta besök i egen trädgård. I år 
hoppas vi kunna få många som är intresserade. Hör av er till abhay@sta-ostgota.se  
 

• 18 juli, kl 12-16: Joey’s trädgård, Veteklintvägen 34, 61790 Skärblacka 
(https://www.instagram.com/joeystradgard/) 

 
 
Föreningsbiblioteket 

 
Det finns fortfarande en hel del böcker kvar, så ta en titt på listan. Länken och all info runt det 
praktiska ligger på hemsidan. Missa inte listan med de onumrerade böckerna!  
Kontaktperson: anna@sta-ostgota.se eller 0708-425251. 
 
 
 
Styrelsen 2020 
 
Ordförande    -  Ranveig Nåbo (ranveig@sta-ostgota.se, 070-598 92 07) 
 
Sekreterare   -  Lisbeth Lindholm Vahtras (lisbeth@sta-ostgota.se, 070-670 64 94) 
 
Kassör           -  Peter Hult (peter@sta-ostgota.se, 070-259 29 26) 
 
Ledamot        -  Anna Tjäder (anna@sta-ostgota.se, 070-842 52 51) 
 
Ledamot        -  Bengt Ivarsson (bengt@sta-ostgota.se, 070-514 76 70) 
 
Ledamot        -  Abhay Devasthale (abhay@sta-ostgota.se, 076-720 83 92) 
 
Suppleant      -  Cecilia Engström (cecilia@sta-ostgota.se) 
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