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Väl mött till ett nytt trädgårdsår!
Det gångna trädgårdsamatörsåret kommer jag att minnas med stor glädje.
Så många fantastiska möten ni bjöd på.
Bussresan i maj var fullbokad, växtmarknaden slog rekord med antal säljare och kanske
också besökare. Föreningen fick en mängd nya medlemmar som vi hade nöjet att träffa
hemma hos mig i augusti och alla trädgårdsvandringar lockade så många besökare.
Likaså övriga träffar och föreläsningar bjöd på stor uppslutning. Det känns som att
intresset för växter och allt som har med trädgård att göra verkligen är på gång!
Så nu köör vi….. som dom säger på TV.
Vi samlades ju till programråd i höstas och då kom det upp många förslag på aktiviteter
som vi i styrelsen nu jobbat vidare med. Vi satsar på våra lokala förmågor och att lära oss
av varandra i stället för att bjuda in någon dyr föreläsare. Det finns så fantastiskt mycket
kunskap bland alla i vår närhet!
Det blir en allsköns blandning av växtlatin, betonggjutning, växtkunskap, odling i sand,
ympning och beskärning …. och allt i trevligt sällskap med likasinnade.
Bussresan kommer i år att gå norrut till Högakustenområdet i mitten av augusti. Bland
årets öppna trädgårdarna återfinns några bekanta som visas i lite ny skepnad och ett
antal nya trädgårdar som blir spännande att besöka.
Årets Riksmöte hålls i Stockholmskretsen och för mig blir det Riksmötespremiär.
Hoppas fler tar chansen att anmäla sig. Ska bli så spännande att åka runt bland
trädgårdarna i Stockholm med omnejd och delta i den stora växtmarknaden på Lidingö
på söndagen. Läs i marsnumret av TA och boka så du får plats.
Kul om vi blir en grupp från oss.
Känner du några som har intresse av växter och odling så tveka inte att bjuda med dem
till våra träffar så kanske vi kan bli ännu fler.
Vi fortsätter sprida intresset som ringar på vattnet!
Ska bli så roligt att ses igen och snart är våren här!
Gröna hälsningar från Berit Bryngelsson
Ordförande i STA Trädgårdsamatörerna Hälsingekretsen.
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Medlemsrabatter:
Som medlem i STA Trädgårdsamatörerna får du 10% rabatt på inköp
av plant träd och perenner hos Gröna Systrar, och Mobackes.
Mot uppvisande av gällande medlemskort.
Hos Forsa Handelsträdgård får du rabatten på alla trädgårdsrelaterade inköp.

Program 2018.
ev. förändringar i programmet kommer att uppdateras
på hemsidan och Facebook-gruppen.

Medlemsmöte måndag 16 april kl 18.00.
Vi träffas hos Forsa handelsträdgård i deras nya personalrum.
Jeanette berättar om nyheter och trender inför säsongen
och vi tar en rundtur i växthusen och fikar tillsammans.
Fikat kostar 40 kr (kaffe/te och 2 sorters bröd).
Personalrummet rymmer max 15 personer så anmäl dig gärna
till Berit Bryngelsson 072-7223394.

Betonggjutning i formar Lördag 21 April kl 10.00.

Hos Sylvia Schilling, Hudiksvall
Vi provar på att gjuta mindre föremål i formar. Finns några formar att låna ut men ta
gärna med egna kärl/föremål att gjuta i. Du måste ha möjlighet att efter två dagar
”förlösa alstret”, Max 8 personer. Närmare instruktioner lämnas till de som anmäler
sig.Cement och hinkar finns till självkostnadspris.
Anmälan till Elvi Nordin 070-2008046.

Betonggjutning av trampstenar och gångplattor. Lördag 26 Maj kl 10.00.
Hos Kristina Sandin, Nianfors.
Tips på formar och material som ska tas med samt närmare instruktioner lämnas till de
som anmäler sig. Kostnad för material betalas av var och en.
Max 8 personer. Anmälan till Evalisa Persson, 070-2772474.
Eventuellt fortsätter vi med gjutning av tråg i augusti.
Om tillräckligt intresse finns.
TRÄDGÅRDSAMATÖRERNAS VÄXTMARKNAD.

Söndag 3:e Juni kl 12-14.
Vid Forsa Forngård.
Du inbjuds att hyra bord och sälja dina överblivna och delade växter till andra
växtintresserade.Det är roligt med stor variation på försäljningsborden eftersom köparna
efterfrågar alla typer av växter. Troligen dyker Larz Danielsson från Hammarstrand
(Spezialplant.nu) upp även i år. Vid dåligt väder finns möjlighet att hålla till på logen.
Kostnad för bord: 100 kr. Varje försäljare skänker en/två växter som pris till vårt lotteri.
Serveringen på Ostkakelogen hålls öppen för gofika och Ostkaka.
Försäljare anmäler sig till Berit Bryngelsson, Fränö 213, Forsa. Tel: 072-7223394,
email: beritbryngelsson@gmail.com

TIPS om olika trädgårdsevenemang att besöka på egen hand.
Medelpads trädgårdsmässa i Timrå NHK-arenan lördag den
5 – söndag den 6 maj. Bl a föreläser Gunnel Karlsson om vår i trädgården.
Den 12-13 maj arrangeras mässan Trädgård och Uterum i Tällberg för 3:e året. Förra året
blev en riktig succe med massor av intressanta utställare och nästan 5000 besökare. 2018
kommer flera intressanta föreläsare, workshops och utställare. Det går att läsa mer om
mässan på www.trädgårdsmässa.se.Arrangör: PI Konceptmässor i Tällberg
Trädgårdsamatörerna Upplandskretsen har växtmarknad i Linnéträdgården
lördagen 19 maj kl 11 – 17.
Trädgårdsamatörerna Dala-Gästrikekretsen har växtmarknad vid Bruksmuséet i
Vikmanshyttan lördag den 26 maj kl 10 – 14.

För de som är intresserade av olika träd och gamla växter tipsar vi om att kontakta
Gustav Nikolausson, Stamnäs,tel 0650-744014. Och komma överens om tid och dag
för ett intressant besök hos honom och hans fru.

STA Trädsgårdsamatörernas Riksmöte 15 – 17 juni.
Bussturer med besök i en mängd trädgårdar samt växtmarknad på söndagen.
Fullt program finns i TA:s marsnummer. Anmälan från 1 mars.
Vore roligt om vi kunde bli ett gäng som åker tåg ner och bor över.
Kontakta gärna Berit Bryngelsson eller Evalisa Persson för samordning.

Vår årliga bussresa går till Höga kusten en lördag i augusti ( 11 eller 18:e)
Avgång kl 8.00 från Hudiksvall.
Ca 9.30 Murbergets hembygdsgård med trädgård, ett friluftsmuseum.
Besök på en handelsträdgård. Besök i privatträdgård i Härnösand,
Lunch i en fiskerestaurang vid kusten vid tvåtiden.
Därefter ytterligare trädgårdsbesök. Slutplanering pågår.
Exaktare program kommer så fort det är fastställt.
Max 30 personer, i första hand medlemmar, övriga i mån av plats.
Beräknad kostnad ungefär som tidigare år.
Ansvarig: Evalisa Persson 070-2772474.

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR
Vi samlas vid angiven tidpunkt och trädgårdsägaren guidar oss runt och visar och
berättar om sina egna val och delar i trädgården och vi får möjlighet att upptäcka och
ställa frågor. Om du vill samåka meddelar du detta till ngn i styrelsen
alt Berit Bryngelsson 072-7223394.
Vi sätter alltid ut STA-skyltar så du ska hitta.
Ta med egen fikakorg.
Söndag 13 MAJ kl 12.00.
Besök hos Gerd Holmboe, Glimsta Hög. Vi får se hennes vårblomning i växthuset
med bl a blommande pioner, blåregn och magnolia, samt förhoppningsvis några av
hennes 1000 vårblommande lökar i trädgården.
Ansvarig: Berit Bryngelsson 072-7223394.
Söndag 10 juni kl 12.00.
Besök hos Inger Karlsson, Håckstaviken 56, Hudiksvall.
Vi får se vårblomningen i stenpartierna med bl a orkidéer, trillium m fl ovanliga växter.
Ansvarig: Evalisa Persson 070-2772474.
Söndag 1 juli kl 12.00. Trädgårdsinventering.
Vi ses hos Kristina Wiberg, Bodarnevägen 22, Iggesund. Hon har en nyinköpt trädgård
med okänd växtlighet. Vi gör tillsammans en inventering av det som kommit och
försöker bestämma arter och ge förslag på hur hon kan fortsätta utveckla sin trädgård.
Kan vara lärorikt för både henne och besökare.
Ansvarig: Elvi Nordin 070-2008046
Söndag 8 juli kl 12.00.
Besöker vi åter Lena Lemrins trädgård i Stugsund, Porsvägen 1, Söderhamn och ser
hennes utveckling av rabatter och växtrum. Vi passar på att ta en titt hos Månses design
samt på Rosengatans lilla antik och café. Alltså en välfylld eftermiddag i Stugsund.
Ansvarig: Lena Lemrin 076-8098296

Söndag 22 juli kl 12.00.
Besöker vi Christina Thunholm i Veda, Näsviken,Vedavägen 10 . Hon har spännande
tomt i olika nivåer mot skogen och, tycker mkt om perenner, clematis och rosor.
Ansvarig: Berit Bryngelsson 072-7223394
Söndag 29 juli kl 12.00.
Är vi välkomna till Barack Obama, dvs Sussie Swang på Mössön. Ev blir det också ett
besök hos Hanna Domander Mössön 216.
Sussie har passion för liljor och har också planterat både rosor och buskar bland en
mängd stenar. Trädgården är nyanlagd och under uppbyggnad.
Ansvarig: Susanne Swang 076-2827882.
Söndag den 19 augusti kl 12.00 preliminärt
kan komma att ändras.
Besök hos Lena Magnusson i Välsta 219, Hudiksvall,
Ett känt ansikte från Forsa handelsträdgård där hon jobbar.
Hon har många rosor och håller på och anlägger sin trädgård.
Söndag den 2 september kl 11-15 (16)
Work shop med Blomsterbindning av egna blommor och eget material från trädgården
under ledning av Lena Tidblom, blomsterslöjdare från Delsbo. Lena är utbildad florist,
har samarbetat med Gunnar Kaj samt varit med och smyckat vid Nobelfesten två gånger.
Har egen hemsida http://www.waxtverk.se/.
Vi håller till i Sjulsbergs skolhus i Delsbo. Anmälan till Berit Bryngelsson 072-7223394.
Kostnad : 100 kr.
Närmare instruktioner om ev materaial mm lämnas till de som anmäler sig.

Medlemsmöte måndag 1 oktober kl 18.00.
på Studiefrämjandet, Hudiksvall
Roland Östlund berättar om sina odlingar i sandbäddar och hur han utvecklat dessa samt
om hur han ympar sina äppelträd ( bl a har han ett med nästan 50 olika äppelsorter på
samma träd) . Ta med eget fika, kaffe finns.
Ansvarig: Boel Åberg, tel 073-0611603.

Söndag 4:e november kl 12.00.
Sopplunch.
Forsa ok:s lokal Backa Sörforsa. Soppa och fika till självkostnadspris.
Våra eminenta kockar Sussie Swang och Christina Wiberg står för soppkokning.
Vi får en genomgång av beskärning av buskar
och träd av kunnig föreläsare.

Böcker till salu.
Blå siffror 50 kr. Gröna siffror 100 kr.
Författare.

Boktitel.

Langinvaino / Kullander
Blommornas slott
Neuschüts Karin
Höns i trädgården
Krantz Lars / Ericson Nina
Rosendahls trädgård
Persson Håge / Persson Irja
Trädgård på lätt sätt
Wikström Laila
Sinnenas fröjder
Samuelsson Lars Erik
Odla vin
Hellmark Christer
Typografisk handbok
Riksantikvarieämbetet
Parker och trädgårdar i Sverige
Ahlm Gustav
Blommor och grönska på kyrkogården
IPC Intenational Publishing
Blomlexikon
Samuelsson Lars-Eric / Schenkmanis
Odla
Ulf grönsaker
Tingdahl Britta
Rosor
Åkerstedt Nils
Den "nya" Biologiska Trädgården
Carlsson Allan / Lundberg Stig
Trädgård i norr
Andersson Sjunne
Låt balkongen blomma
Evison Raymond J.
Making the most of Clematis (third edition) 2
Palmstierna Inger
Trädgård för nybörjare
Tingdahl Britta
Sommarblommor och lökväxter
Walfridson Marguerite
Trädgård i Kruka
Paludan Marie Louise
Jord under naglarna (och frid i själen)
Pavord Anna
Nya Köksträdgården

Författare.
Natur och Kultur/LTs förlag
Berglund Karin
Keen Mary
Rittershausen Wilma & ´Brian
Tingdahl Britta
Lindvall Anna / Lindvall Gunvor
Martinsson Karin
Carter George
Bradley Steven
Eriksson Folke
Bradley Steven
Callaway Dorothy

2828
9713
9714
9810
9904
9911
116
9813
9901:1
3
13
16
19
137
202
422
9831
12
103
107
112

Boktitel.
Kulturväxt Lexikon
Med fingrarna i jorden
Trädgårdsdrömmar Planteringstips och dekorationsideér
Orkidé - Drömmen om evig skönhet
Perenner trädgårdens stöttepelare
Örter
Pelargoner
Skapa en örtagård
Höst och vinter i trädgården
Göteborgs Botaniska Trädgård
Sommar i trädgården
Breeding ornamental plants

9905
9919
129
310
9827
6
23
115
124
144
204
423

