Sommarmöte 12–13 augusti 2017

Välkomna till Sörmland!

Den sköna lustgården
I år är det Sörmlands tur att inbjuda
till Riksförbundet Svensk Trädgårds
sommarmöte, då fyra trädgårdsföreningar tillsammans står som
värdar: Nyköpings Trädgårdsförening, Runtuna trädgårdsförening,
Trosabygdens Trädgårdssällskap och
Vingåkers Trädgårdsvänner, med
sammanlagt 668 medlemmar.
Sörmland är ett kulturlandskap rikt på
sevärdheter med tusentals fornlämningar, kyrkor från medeltiden och
slott och herresäten från svensk stormaktstid, men också med åkrar och öppna hagmarker med en omväxlande flora
och fauna, glittrande sjöar och
en sex mil lång skärgård med 2 800 öar,
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de flesta obebyggda.
Ett landskap som Selma Lagerlöf beskrev som Den sköna lustgården i Nils
Holgerssons underbara resa och som
fick Nils att utbrista att han aldrig sett
något så vackert och undra över vad det
var för trädgård.
– Den här trädgården heter Sörmland,
fick han till svar.
I den trädgården skiftar också odlingszonerna, mellan zon 1 närmare kusten
och Östersjön, till zon 3–4 i de inre delarna.
De privata, annorlunda trädgårdarna
Men nu är det inte Sörmlands slotts- och
herrgårdsträdgårdar sommarmötets
deltagare får bekanta sig med. Många
av dem kan man besöka på egen hand.
Under mötets två intensiva dagar är det
i stället de privata, annorlunda trädgårdarna som ger oss tillträde.
Man kan välja att under lördagen antingen åka västerut mot Vingåker för
att bl a uppleva en medelhavsinspirerad
trädgård och en trädgård i barockstil, eller följa med bussen till östra Sörmland
och följa med på en kulturhistorisk trädgårdsvandring, uppleva en viktoriansk
köksträdgård, en engelsk cottage garden
och en stor torparträdgård.

På söndagen finns två alternativa turer att välja på, båda till attraktiva och
speciella trädgårdar där den ena är en i
Sörmland välkänd plantskola med ovanliga, rara växter och magnolior som sin
specialitet.
Nyköping i centrum
Residenshuvudstaden Nyköping är utgångspunkten under dagarna. Där finns
övernattningsalternativen och där äter
vi festmiddagen och avslutningslunchen.
2017 är också Gästabudsår för Nyköping, då man uppmärksammar att det är
700 år sedan det olycksaliga gästabudet
ägde rum, då kung Birger fängslade och
lät sina bröder Erik och Valdemar svälta
ihjäl i fängelsetornet på Nyköpingshus.
För dig som kommer redan på fredagen, ordnar vi under eftermiddagen bl a
en guidad tur just på Nyköpingshus. På
egen hand kan du göra ett besök på Öster Malma Wildlife Park – där du kan få
se vilt i sin naturliga miljö. Att simultanflyga en Viggen eller Sessna på F11 är ett
annat spännande alternativ. Eller varför
inte kolla på beachvolleyboll på Stora
torget.
För mer information se Nyköpings
Turistbyrå www.nykopingsguiden.se
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Program

Busstur A
• Äppelgården
i Österåker, där
Eva Lidén och
Per Stening skapat en grön oas
på en bondgård
som legat i träda
Orangeriet på Äppelgåri 200 år. Här
finns orangeri, den, det första stoppet
en medelhavs- på Vingåkersresan.
trädgård, damm
med guldfisk, perennrabatter, en trädgårdsbutik och en mängd inspirerande
installationer.
• Nygård – en
typisk sörmländsk herrgård,
byggd 1850. Här
har Inger Lindahl med man
skapat en trädNygård.
gård i barockstil, uppfört ett
orangeri med medelhavsväxter och restaurerat en ”vildpark” till en ädellövspark.

Hos Agneta
Karin Skånbergs trädWaher i Vingåker. gård i Vingåker.

• Två samlarträdgårdar i Vingåker hos
Agneta Waher och Karin Skånberg med
många ovanliga, alpina växter, stenpartier och intressanta barrträd. Växter
finns till försäljning.
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Busstur B
Kärret – Branta Täppan –
Näs Larslund – Hammarstugan.
• Kärret i Laxne,
hos konstnärsparet Agneta
Gussander och
Magnus Persson, där vi får
en kulturhistorisk vandring i Kärret i Laxne.
en omväxlande
trädgård. Viktoriansk köksträdgård.
Höns och vackra sniderier. Kaffepaus i
deras galleri och växthus.
• Branta Täppan
i Skottvång hos
Agneta och Lars
Andersson. Visningsträdgård
med små och
stora perennrabatter, dammar Branta Täppan
med tillrinnan- i Skottvång.
de bäck, woodland och biologisk reningsanläggning.
• På Näs Larslund i Björnlunda har Eva Bratt
och Sören Gustavsson skapat
en stor torparträdgård utöver
det vanliga, med Näs Larslund.
surjords- och
stenpartiväxter.
Damm med porlande vattenfall. Minigalleri med konst/konsthantverk. Plantor till salu.
• Hammarstugan i Hölö – en
trädgård som
en engelsk cottage garden med
olika rumsindelningar. Meditationsträdgård Hammarstugans lillstuga.
och lusthus.
Vackra träd och originella grindar och
skulpturer. Skulptören Lenny Clarhälls
verkstad och galleri.

BILD: LENNY CLARHÄLL.

Lördagen den 12 augusti
KL 8.00–8.45 Registrering på Sunlight
Hotel i Nyköping. (Där det finns gott
om parkeringsmöjligheter, som är gratis.
Gångavstånd från centrum ca 10–12 min.)
8.45 Sommarmötet öppnas.
9.00 Trädgårdsbussarna med guidning
avgår till de olika destinationerna. Kaffe
vid första stoppet, samt lunch KL 13.00 på
samtliga turer både lördag och söndag.
17.30. Beräknad återkomst till Nyköping
19.00 Beräknad tid för middag på Sunlight Hotel med föredrag av trädgårdsdesignern Helena Åhlund, författare till
boken Trädgårdsdesign För små och stora
trädgårdar, samt utdelning av Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer.

Busstur C
körs i omvänd ordning. Hammarstugan
– Näs Larslund – Branta Täppan – Kärret.

Söndagen den 13 augusti
KL 9.00 Tre bussar avgår
Busstur 1
Björktorp – Länninge Gård
Busstur 2
Länninge Gård – Björktorp
Busstur 3 Snesta – Linudden
• Björktorp,
trädgårdsdesigner Helena
Åhlunds visningsträdgård,
indelad i rum
med inspiration från olika Björktorp.
världsdelar.
Rosenträdgård med olika Austinrosor.
Medelhavsväxter. Perenner till försäljning.
• Länninge
Gård, där Helen
Lenninger och
hennes man
Jan skapat en
trädgård, som år
2011 fick tredje
Länninge Gård.
pris i TV8:s
program Trädgårdstoppen. Ett projekt som tagit tjugo
år att skapa från grön matta till trädgårdsrum, med olikartade miljöer och
magiskt lugn med imaginär sandstrand,
trolska vattensystem, skuggområden
och uppstammade träd.
• Snesta – en
stor, kuperad
trädgård hos
Jeanette och
Åke Andersson,
där honungsrosor och stora
Snesta.
grönsaksland
välkomnar
besökarna liksom välkomponerade
rabatter, där rariteterna trängs med
mormorsblommor och exotiska träd.
Spaljerade persikor och aprikoser. Växthus.
• Linuddens Trädgård, där entusiasten
Björn Cederlund skapat en småskalig
plantskola, berömd för sina ovanliga och
rara växter med magnolia och rododendron som specialitet.
13.00 Avslutningslunch på Sunlight Hotel.
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Boende i Nyköping
SUNLIGHT HOTEL I NYKÖPING

Sunlight Hotel ligger i den tidigare tvålfabriken, där 600 personer arbetade.
1999 påbörjades renoveringen av fabriken, som nu är ombyggd till ett modernt
hotell med 154 rum och flera, fina konferenslokaler. Bor du här har du tillgång

till en stor Spa-anläggning, gym, 25-meters bassäng, bubbelpooler, relaxavdelning och bastu m m.
Här kommer Sommarmötets hjärta
att vara med registrering, middag och
lunch. Bussar avgår härifrån.
Vi har förhandsbokat ett visst antal rum.
Kod: ”Sommarmötet”
Tfn 0155-20 50 00

Anmälan till sommarmötet 12–13 augusti 2017
Kryssa i lämpliga alternativ för ditt deltagande. Uppge också om ni är ett sällskap,
om vi ska ordna specialkost m m.
 Intresserad av aktiviteter på fredagen

 Söndagens buss 1 & 2 inkl. lunch 425 kr
 Söndagens buss 1 & 2 exkl. lunch 300 kr

 Lördagens buss A inkl. middag 1 000 kr

 Söndagens buss 3 inkl. lunch 425 kr

 Lördagens buss A exkl. middag 500 kr

 Söndagens buss 3 exkl. lunch 300 kr

 Lördagens buss B&C inkl. middag 1 000 kr
 Lördagens buss B &Cexkl. middag 500 kr

 Hela Sommarmötet 1 425 kr

GOOD MORNING HOTEL I NYKÖPING

Ligger bredvid E4:an och har nyrenoverade rum. Inte långt från Sunlight Hotel.
Kod: ”Sommarmötet”
Tfn 0155-28 90 00 /
nykoping@morninghotels.se
SCANDIC STORA HOTELLET I NYKÖPING

Ligger mitt i centrum med ca 10 min.
gångavstånd till Sunlight Hotel.
Kod: ”Sommarmötet”
Tfn 0155-29 35 00 /
storahotellet@scandichotels.com
NYKÖPINGS VANDRARHEM

Centralt beläget vandrarhem nära
Nyköpingshus.
Tfn 0155-21 18 10
RAILWAY VANDRARHEM I NYKÖPING

Beläget vid Centralstationen, ca 300 m
till centrum.
Tfn 0155-28 29 20 / 070-496 92 00
Se också www.nykopingsguiden.se för
mer information!

Anmälan och betalning
Anmälan görs lämpligast via
www.tradgard.org/sommar. Även e-post
till strand.stenkulla@telia.com går bra
(om alla uppgifter tas med) eller att kupongen härintill postas till
Nyköpings Trädgårdsförening,
c/o Anita Strand, Stenkulla,
640 33 Bettna.

Namn
Adress
Telefon
E-post

Betalningen sätts in på Nyköpings Trädgårdsförenings plusgiro 16 70 81-9 och
ska vara oss tillhanda senast den 19 juni.
Märk inbetalningen med ”Sommarmöte”. Glöm inte att ange namn på deltagare. Anmälan är bindande. Vid förhinder återfås inbetalt belopp endast vid
uppvisande av läkarintyg. Platsen kan
överlåtas på annan medlem. ❁

Förening
Övrigt

Våra förberedelser bygger på max 150 deltagare.
Vid överbokning på någon av bussturerna kommer vi att ändra anmälan till
ledig plats. Så, som vanligt gäller, först till kvarn …

den engelska

trädgården

En blommande och charmig besöksträdgård
på Österlen – med inspiration från England.
Öppet 18 maj – 24 sept, torsdag – söndag, 11–17
Du finner oss vid Svabesholms Kungsgård mellan Kivik och Simrishamn,
nära Stenshuvuds nationalpark & Mandelmanns. Även café & plantskola.
www.denengelskatradgarden.se • info@denengelskatradgarden.se
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