Program
våren och hösten
2018
Lördag 20 januari, kl. 14
Göran Greider är mest känd som samhällsdebattör men han är också en entusiastisk odlare.
Hösten 2017 fick han pris för sin bok ”I trädgården hörs andra ekon”. Göran Greider pratar
om sin bok - om odling i zon 5-6, dikter och säkert något överraskande Greiderperspektiv på
livet i trädgården. I samarbete med Knivstabibliotekets vänner.
Plats: Tilassalen, Kommunhuset.
Kostnad: 100 kr.
Onsdag 14 februari, kl. 19
Årsmöte
OBS! Detta är kallelsen till årsmötet. Kom ihåg motioner - lämnas in till styrelsen senast 5
veckor före årsmötet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum.
Stina Lindblad från Naturskyddsföreningen lär ut bokashi - en japansk metod för
inomhuskompostering
Plats: Kvallsta, Kommunhuset.
Lördag 10 mars, kl. 10-13
Beskärningskurs under ledning av Louise Durling. Genomförs i samarbete med Sigtuna
trädgårdsförening.
Bindande anmälan: senast 28/2 till ewa.c.fogelfors@gmail.com Begränsat antal platser, först
till kvarn!
Plats: Genvägen 9.
Kostnad: 250 kr, betalning på plats kontant eller SWISH.
Tisdag 9 maj, kl. 18.30
Besök på Funbo plantskola. Ivan Olave visar runt och pratar om nyheter och växter som han
tycker är speciellt odlingsvärda. Medlemmar får 10 % rabatt på inköpen.
Lördag 26 maj, kl. 10 - 13
Växtmarknad på Kvarngården. Sälj det du har för mycket av och fynda nya vackra och
spännande växter. 10 % av intäkterna från det du säljer går till föreningen. Skänk gärna något
till föreningens lotteri. Knivsta Hembygdsgille anordnar kaffeservering.
Plats: Kvarngården, söder om Knivsta utmed Odensalavägen.
Tisdag 19 juni, kl. 19
Trädgårdsvandring längs Genvägen. Kom med på en vandring i tre trädgårdar som alla
ligger på Genvägen. Samling vid gungorna på ängen mitt på Genvägen. Kom och få tips, nya
idéer och inspiration och prata trädgård med andra medlemmar.
Söndag 2 september, kl. 12 – 15
Kvarngårdens dag. Föreningen deltar traditionsenligt i firandet av Kvarngårdens dag.
Föreningsbord med lotteri och information.

Torsdag 20 september, kl. 18.30 OBS Tiden!!
Hur skall man tänka för att få en vacker höstrabatt? Ann-Catrin Thor som har jobbat
med trädgård hela sitt liv och nu är parkingenjör i Knivsta kommun kommer och pratar och
ger råd, speciellt inriktat på höstperenner.
Plats: Kvallsta, Kommunhuset.
Kostnad: Medlemmar gratis, övriga 50 kr.
Torsdag 18 oktober, kl. 19
Medlemskväll i stationshuset med pub. Vi pratar om problem och glädjeämnen i
trädgården, ta gärna med bilder. Det blir också möjlighet att följa upp trädgårdsvandringen i
juni och få höra hur växter och trädgårdar utvecklats under sommaren.
Plats: Stationen.
Torsdag 8 november, kl. 19
Håkan Tunón som är specialist på naturprodukters användning inom
läkemedelsutvecklingen kommer och pratar om inhemska örter och läkeväxter. I god tid till
växtsäsongen 2019 får du tips och idéer om läkeväxter som är odlingsvärda i Knivsta.
Plats: Kvallsta, Kommunhuset.
Pris: Medlemmar gratis, övriga 50 kr.
Tisdag 27 november, kl. 18
Ett helt växthus fullt med olika julblommor att välja på. Vad mer kan man önska för att
komponera sin egen juldekoration på Landquists handelsträdgård? Instruktionen är gratis
och man betalar för växter och material man använder. Medlemmar får 10 % rabatt.

Vi tipsar om:
Tusen trädgårdar: 1 juli 2018 www.tradgard.org/tusen/
Botans dag, i augusti för närmre information se http://www.botan.uu.se
Dränggråtens dag, i augusti-september se annons i Knivstanytt.
Sigtuna trädgårdsförening - program mm https://sigtunatradgardsforening.wordpress.com/

Välkomna till trevlig samvaro önskar styrelsen!
Irene Mattisson
Marianne Ahrne
Majlis Eriksson
Marianne v. Seth

50 88 50
Ewa Fogelfors
38 01 43
Ninna Hamilton
0730 633411 Sylvia Karlsson
34 17 44

34 12 63
38 30 81
34 25 38

När du betalat medlemsavgiften, som är 300 kr för 2018, får du även 6 nummer per år av
tidningen Hemträdgården.

Knivstabygdens trädgårdssällskap
www.knivstatradgard.se

Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med

