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Ordföranden har ordet

Ett nytt år startar nu. På många sätt. Vi startade en diskussion om föreningens inriktning på årsmötet
2008. Detta på grund av en rätt mager uppslutning kring de aktiviteter som föreningen anordnar. Denna diskussion har sedan fortsatt i olika grupper och i styrelsen. En övervägande majoritet vill fokusera
på Länsmansgården och samlas kring aktiviteter där. Så, så får det bli! Vi vill ändå se oss lite omkring
så en del aktiviteter utanför Länsmansgården blir det ändå. De allra flesta vill lära sig mer om trädgårdar och trägårdsskötsel så vi kommer att besöka medlemmars trädgårdar, hålla en studiecirkel och lite
annat. Styrelsen vill väldigt gärna höra era synpunkter på verksamheten så kom till årsmötet och delge
oss dem. Mig kan du nå på inger.ljunggren@swipnet.se eller 070 796 14 47
Med önskan om ett nytt trevligt trädgårdsår!
Inger Ljunggren

Årsmöte
Var: Grynnan, Folkets hus
När: 19 februari, Kl 19-21
Det blir lättare förtäring och något att dricka till
Göran Eriksson visar bilder från Länsmansgården och berättar om året som varit.
Lotteri
Årsmötesförhandlingarna börjar kl 19 och därefter förtäring
Anmäl dig till Magdalena Fagerlund 0733 766711 eller
magda.fagerlund@bostream.nu
Kostnad: 100 kr för maten och anmälan är bindande, sista anmälningsdag är 12 februari
E-postadress
Du har väl inte glömt att anmäla din e-postadress till föreningen. Vi kommer att försöka få ut så mycket information
som möjligt denna väg för att spara på porto och kuverteringskostnader som är ganska kännbara just nu.
Det kommer information om aktiviteter som är spontana, det kommer påminnelser om de olika aktiviteterna, förfrågningar om inköp av odlingsmaterial och annat kul.
Så anmäl dig till e-postlistan så fort som möjligt till goran.erk@swipnet.se

Många av våra arrangemang sker tillsammans
med studieförbundet Vuxenskolan.

Vårens aktiviteter
Vårens aktiviteter kommer att finnas på vår hemsida www.akersbergatradgardssallskap.org
Onsdagen den 4 februari kl. 19 Åkersberga Bibliotek
Frökväll: Presentation av nyheter i årets frökataloger. Rådgivning. Bildvisning. Detta är ett
samarrangemang med Biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan.
Kontakt: Göran Eriksson, 540 606 32

Cirkelkurs i Sådd och förkultivering
Studiecirkel under våren med ca 5 möten. Vi börjar med frökvällen på biblioteket, se ovan.
Önskemål och sammanställning av frö diskuteras då. Vi ska behandla tidig sådd av sommarblommor, perenner, kryddörter och grönsaker, omskolning av småplantor och skötsel fram till
utplantering på friland. Val av jord och utrustning för förkultivering går vi också igenom.
Cirkelledare: Göran Eriksson och anmälan görs till honom på 540 606 32 om du inte kan
komma till frökvällen. Om vi blir, säg sex eller fler, så kör vi! Tid och plats meddelas om vi får
ihop en grupp. Detta är ett samarrangemang med studieförbundet Vuxenskolan.
ÅTS medlemmar gratis, övriga 50 kr. Frö– och materialkostnader tillkommer.
Lördagen den 14 mars kl. 10.30-12 Rydells i Vallentuna
Vårens tulpaner: Kom med och se hur Rydells ser till att kunna leverera tulpaner runt om i
länet. Hur går odlandet till? Det är ett max antal satt till 25 st, så först till kvarn gäller. Det
kommer att serveras kaffe och Rydells tar inte ut någon kostnad. Gåva som går till Rädda
barnen är dock välkommen. Samåkning från Länsmansgården med samling vid 09.50.
Kontakt och anmälan: Inger Ljunggren, 070 79 61 447, senaste anmälan 9 mars
Lördagen den 25 april kl. 12-15 Länsmansgården
Vårstädning på Länsmansgården: Det är återigen dags att ställa trädgården till rätta inför
den nya säsongen. Med gemensamma krafter går det snabbt och lätt och så grillar vi korv
som vi äter tillsammans.
Under maj månad varierande dagar och tidpunkter
Besök i privata trädgårdar: Under Maj månad så kommer vi att besöka olika medlemmars
privata trädgårdar. Anmäl din e-postadress till goran.erk@swipnet.se så får du besked om
trädgård och tid
Lördagen den 16 maj kl. 11-15 Runö folkhögskola
Föreningarnas dag på Näsudden: På initiativ av Runö folkhögskola och Naturskyddsföreningen kommer vi och ett tjugotal föreningar i Österåker att visa upp sig på Näsudden vid
Runö folkhögskola. Det blir en snitslad lätt gången bana att gå mellan de olika stationerna.
Runö folkhögskolas restaurang håller öppen för dem som vill äta lunch. Kaffe och bullar kommer att serveras utmed stigen.
Lördagen den 30 maj kl. 12-15 Länsmansgården
Vårmarknad: Försäljning av plantor från de olika grupperna och gödselförsäljning. Lotteri
och kaffe med bröd. Kom och njut av vår underbara trädgård vid Länsmansgården.

