STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
Bästa Gartnermedlemmar!

Välkomna till sommarutflykt i augusti och örtagårdsträff i september!
Det är alldeles före midsommar och solen värmer gott, fåglarna är morgontidiga och sjunger högt och
livligt i stadsskogens grönskande trädkronor, Uppsala töms på studenter och sommarlugnet lägger sig
över solmättade gator och torg.
Innan alla sommarbestyr tar över vill vi gärna berätta att vi planerar en resa i augusti och ett studiebesök
i september. På andra sidan kan ni läsa om båda aktiviteterna. Boka in dem redan nu i almanackan och
anmäl er gärna så snart som möjligt.

Ny matrikel på gång
Arbetet med den nya matrikeln pågår och om någon har bytt eller fått ny adress eller vill ha med något
ytterligare, t.ex. adress till sin hemsida, tar Torsten med glädje emot uppgifter om detta via e-post
(torsten@waldero.se) eller per telefon (08-581 729 48 eller 073-670 10 79).

Utrymme till övers?
Vi efterlyser ett förvaringsutrymme till de saker som brukar vara med på mässan. Om någon
Gartnermedlem har ett utrymme att hyra ut för detta ändamål tar vi tacksamt emot besked om detta.
Ring till Lena Hansson på 018-55 63 25 eller 0705-14 85 71.

I övrigt önskar vi i styrelsen er alla en härlig sommar, vi ses i höst.
Lena Hansson
Ordförande
Ordförande Lena Hansson, hortonom, telefon bostad 018-55 63 25 eller mobil 0705-14 85 71,
Vice ordförande Åsa Ahrland, agronomie doktor, telefon bostad 08-668 73 77, telefon arb. 018-67 18 53
Sekreterare Gunilla Hassellöf Johansson, trädgårdsmästare, Sthlm Entreprenad, telefon arb. 070-779 41 39
Skattmästare Göran Eriksson, civilingenjör, Erk Ekokonsult, telefon 08-540 606 32
Klubbmästare Leif Thorin, arkitekt, generalsekreterare i Koloniträdgårdsförbundet, 070-723 45 54
Vice sekreterare Henrik Niklasson, jägmästare., Kungliga Djurgårdens förvaltning telefon arb. 08-402 63 74
Ledamot Torsten Walderö, trädgårdstekniker, telefon bostad 08-581 729 48 eller 073-670 10 79
Suppleant Kerstin Fogelberg stadsträdgårdsmästare, telefon arb. 08-523 030 65 eller 0766-48 06 25
Suppleant Maria Pettersson, landskapsarkitekt, telefon arb. 08-508 266 62

Vänd och läs om sommarutflykt och örtagårdsträff!
Stockholms Gartnersällskap
Borgvägen 17
184 50 Åkersberga

www.gartnersallskapet.se
Plusgiro 2038-8

Sommarutflykt lördagen den 27 augusti med studiebesök i särklass:
Järna Rosodling och Billbäcks plantskola

Familjeföretaget Järnarosen utanför Södertälje tar emot och visar oss hur man framgångsrikt kan odla rosor
av hög kvalitet i Sverige, trots hård konkurrens av importerade rosor från bl.a. Kenya och Israel.
Järnarosen har fokus på klimatsmart odling, minsta möjliga miljöpåverkan och modern teknik. Den metod som
har utvecklats ger rosbusken långsammare växt, men kraftigare ros, större blomma, friskt bladverk och längre
hållbarhet än konventionellt odlade rosor. Varje morgon plockas 4000 till 8000 rosor för hand, sedan synas
och sorteras de av en robot med hjälp av videokameror och bildanalys.
När vi har sett och hört allt om denna unika rosodling hinner vi med en snabbfika i Kulturhuset hos
antroposoferna i Ytterjärna innan vi rullar vidare till Billbäcks plantskola i Svärtinge utanför Norrköping. Där
börjar vi med att äta en god lunch i angenäm miljö på Billbäcks Trädgårdscafé Villa Flora.
Efter lunch visar Clarence Jacobsen oss Billbäcks plantskola, ett mer än 60 år gammalt familjeföretag med ett
av landets mest välsorterade Garden Centers och en betydande produktion av park- och alléträd: På 30
hektar odlas ca 100 000 träd såsom lind, lönn, poppel, oxel, ek, m.fl. Utgångsmaterialet är till stor del svenska
E-plantor. Varje år levereras ca 12 000 träd till kunder över hela Sverige men även till Norge och Tyskland.
Vi får också höra Clarence Jacobsen berätta om plantskolebranschen: fakta, trender och myter.
Efter avslutande fika i trädgårdscaféet åker vi in till Carl Johans park i Norrköping och tittar på den välkända
kaktusplanteringen, som sedan 1926 har ett nytt motiv varje år. Denna ”stadens stickiga stolthet” består av ca
25 000 växter och är väl värd en liten avstickare  på vägen tillbaka till Stockholm.
Tid: Avfärd kl. 08:30. Beräknad återkomst till Stockholm kl. 18.30.
Plats: Buss avgår från Vasagatan 16 (vid Hotel Terminus, nästan mitt emot Centralstationen).
Kostnad: 450 kr (ej medlem: 500 kr.) för bussresan, studiebesöken och lunchen. Betala inte kontant utan sätt
in beloppet på sällskapets plusgirokonto 2038-8 senast den 31 augusti. Fm- och em-fika på egen bekostnad.
Anmälan senast den 22 augusti till Leif Thorin, leif.thorin@gmail.com eller 070 723 45 54.

Örtagårdsträff onsdagen den 14 september
I friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik anlades år 1999 en
Sinnenas Örtagård i anslutning till Lövsta koloniområde. Här har
trädgårdsmästare Arnold Romberg skapat en stor sevärdhet med en
mångfald örter såväl till lyst som till mat, dryck, hälsovård och medicin.
Vi får en sakkunnig guidning i örtagården och kan också ta en
promenad genom koloniområdet.
Tid: Kl. 17.30 (Solen går ner strax efter kl. 19).
Plats: Vi träffas vid pulpeten i Sinnenas Örtagård, Lövsta koloniområde.
Kommunikationer: Bil: Bergslagsvägen – Lövstavägen – tills den tar slut. Sväng höger in på kolonivägen.
Buss 541 från Vällingby C eller 119 från Hässelby strand. Stig av vid hållplatsen Lingonrisgränd.
Kostnad: Gratis för medlemmar. Gäster betalar 50 kronor.
Anmälan senast måndagen den 12 september till Leif Thorin, leif.thorin@gmail.com eller 070 723 45 54.

