
https://sta-ostgota.se/

SÄLLSKAPET TRÄDGÅRDSAMATÖRERNA ÖSTERGÖTLAND

Nyhetsbrev Juni 2022

Då börjar första delen av vår trädgårdssäsong gå mot sitt slut. Fröerna har grott och kommit i
jorden, vi har kunnat njuta av vårens alla växter som dyker upp och nu när trädgården bara väntar
på att visa all sin prakt är det bara att njuta av morgonpromenader, lite trädgårdspyssel och
trädgårdsvila.

Under våren har vi besökt plantskolan Linudden med sina udda plantor och stora utbud av
magnolior, rhododendron och andra lite speciella växter. Växter har bytt ägare i samband med vår
växtbytardag och vår årliga växtauktion hos Agnetha och Ulf. Så gissningsvis har många haft
mycket att planera, gräva och plantera under våren och fortfarande står säkert en och annan
kruka som väntar på att bli omhändertagen ute hos våra medlemmar. Det är liksom ett signum när
man besöker en trägårdsamatör; Plantor som står och väntar på att få sin plats i nya eller
befintliga rabatter.

Vi har lärt oss pollineringens teknik och möjligheter av Gunilla med sin enorma iriskunskap och
Roland med sitt fantastiska intresse för förädling av rosor.  Att en och annan ny iris eller ros dyker
upp vid några av våra kommande växtbytardagar kan vi nog se fram emot. Några har även lärt sig
att gjuta lätta tråg och i samband med det också fått ett ökat intresse för odling av alpina växter.

Våra trädgårdsringar pågår nu för fullt och vi har i år sju fungerande ringar. Syftet med dem är att
dela med sig av sin trädgård, sin erfarenhet och frågvishet, men också att stifta nya bekanskaper,
vare sig man är nybörjare med ett blankt ark till trädgård, eller en erfaren trädgårdsodlare med
många år av erfarenhet. I bland åker även en och annan planta från den besökta trädgården med
hem också.

Och äntligen blev det Riksmöte! Denna gång med Älvsborgskretsen som arrangör och Borås som
värdstad. Från Östergötland var vi tretton personer som deltog, några med många år av
deltagande, men för flera av oss var det första gången vi deltog. Riksmötet blev en stor
upplevelse med många nya intryck från besöksträdgårdar, intressanta diskussioner och många
nya bekantskaper. Det är verkligen ett evenemang att se fram emot till nästa år.

Nytt under våren är att vi har satt upp en marknadsföringsgrupp som aktivt jobbar med vår
marknadsföringsstrategi. Tidigare har vi vår lökgrupp som säkerställer att vi får ett spännande
sortiment till vår lökfrossa i september. Vi vill nu även försöka sätta upp olika arbetsgrupper som
t.ex. en resegrupp, en trädgårdsvandringsgrupp, en studiegrupp, o.s.v., idéer finns det. Om du är
intresserad av att delta i någon grupp eller komma med idéer och synpunkter så hör gärna av dig.

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 som digitala åhörare, deltagare, medhjälpare, o.s.v. Utan er
skulle vi inte vara den aktviva förening som vi är. Till er alla, från oss alla - önskar vi er en fin
midsommar och en härlig fortsättning på trädgårdsåret.

Mvh, styrelsen

https://sta-ostgota.se/


https://sta-ostgota.se/

Program

21 augusti 15 - 17: Visning och trädgårdsmingel, hos Cecilia Engström, Syrénvägen 26, 618
31 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/

10 september 10 - 14: Vi tillverkar lätta tråg, hos Ranveig Nåbo, Ryckelsby Åhagen 1, 595 75
Boxholm
Välkommen till en repris av vår endagskurs i gjutning av lätta tråg som vi tidigare körde i maj.
Tråget vi tillverkar är 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 c:a 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 augusti. Anmälan görs till ranveig@sta-ostgota.se.

25 september 14 - 16: Lökfrossa, i Joeys trädgård, Veteklintvägen 34, 617 90 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/

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.
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11 december 14 - 16: Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Mer information kommer på vår hemsida samt i nästa nyhetsbrev.

22 januari 14 - 16: En föreläsning om värdens 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).

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 träffs tema. Mera information kommer på vår
hemsida samt i nästa nyhetsbrev.

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. Anmäl gärna intresse 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/ .

Nedanstående 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. Anmäl intresse till abhay@sta-ostgota.se.

Hittills registrerade Öppna trädgårdar:

3 juli 10 - 18:
Dagnys gröna: Svartmåla 110, 590 45 Brokind
Fridhems trädgård: Kulla Fridhem 1, 591 78 Klockrike
Joeys trädgård: Veteklintvägen 34, 617 90 Skärblacka
Birgitta och Johnnys trädgård: Springerbergsvägen 9, 590 95 Loftahammar
Mikael och Ingela Magdesjö: Hagstigen 10, 590 29 Borensberg

11 juli 15 - 18:
Elisabeth Lietha, Löjstigen 4, 58729 Linköping

7 aug 14-17:
Ida Stockberg, Torstorpsvägen 15, 612 34, Finspång

Utöver detta brukar det alltid att dyka upp spontana öppna trädgårdar under sommaren, så gå
gärna in på vår hemsida, alternativ facebook-sida eller -grupp för att hitta den senaste
informationen.
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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.

Styrelsen 2022

Ordförande -  Ranveig Nåbo (ranveig@sta-ostgota.se, 070-598 92 07)

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
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