
 

 

 

 

 

SOLHEMS VILLAÄGAREFÖRENING  

ANORDNAR OCH BJUDER IN TILL TRADITIONSENLIGT 

HÖSTMÖTE, I ÅR TILLSAMMANS MED 

SKANDIAMÄKLARNA SOM STOLT SPONSOR. 
 

 

KVÄLLENS GÄST ÄR LINDA SCHILÉN: 

LINDA ÄR TRÄDGÅRDSMÄSTARE OCH KÄND SOM 

ÅTERKOMMANDE GÄST I NYHETSMORGON TV4 OCH 

SOM POPULÄR FÖRELÄSARE. 

 

TEMA: ”GENVÄGAR TILL VACKER TRÄDGÅRD” 

  



KVÄLLENS PROGRAM: 

Tisdagen den 17 oktober kl 1900-2130 i Spånga Församlingshus, Värsta Allé 1. 

 

1900 
 

Välkomna 
Mötet inleds av ordförande Pernilla van der Capellen 

1915 
 

Linda Schilén, 
trädgårdsmästare, 
konstnär och föreläsare!  
Vill du mycket trädgård 
men tror dig inte riktigt ha 
tiden som behövs? Då är 
detta föredraget för dig! 
Du kommer att bli 
förvånad över vilka smarta 
och enkla medel som finns 
för att skapa den trädgård 
du vill. Rätt växtval, 
blickfång, blommande 
buskar och välbeprövade 
trädgårdsmästarknep 
kommer att förenkla ditt 
trädgårdsarbete. Det gäller 

att göra ”rätt trädgårdsval” när du handlar växter, designar 
rabatten eller planerar ditt trädgårdsarbete. Detta blir 
genvägarna som får dig att lyckas. Lindas önskan är att kicka 
igång din entusiasm till trädgård och inse att det faktiskt inte är 
så svårt och krångligt – utan det är möjligt för alla att få den 
trädgård man drömmer om. 

 

 
 

Kaffepaus 
Föreningen bjuder 

 
 

 

2130 ca Mötet avslutas med lotteri av Lindas bok samt allehanda 
trädgårdstillbehör 

 



Det är trevligt att bo i Spånga och Solhem – tycker både gamla Solhemsbor och 

nyinflyttade. Vår trivsamma boendemiljö är, till en del, resultatet av Solhems 

Villaägareförenings arbete sedan starten 1922. Vi utsågs 2009 till Årets 

Villaägareförening i Sverige.  

 

Vi är en aktiv förening, varje vår och höst bjuder vi in medlemmarna till träffar 

med experter kring villaägande och lokala frågor. Vi ordnar Öppna trädgårdar, 

Valborg, Bakluckeloppis mm och organiserar lokal Grannsamverkan mot brott. Vi 

deltar i debatten och arbetar aktivt med frågor kring närmiljö, trafik och 

trygghet. 

Till dig som är medlem i Solhems villaägarförening 
Tack för ditt stöd och engagemang! Tillsammans gör vi Solhem trevligare och 

tryggare. 

Till dig som ännu inte är medlem i Solhems villaägarförening 
C:a hälften av de 2 000 av villa- och radhusägarna i Solhem är medlemmar i 

villaägarföreningen. Men vi vill bli ännu fler för att kunna påverka mer. Du och 

Din familj kommer att ha nytta av och bidra till föreningens ansträngningar. Bli 

medlem Du också! 

 

Hur blir man medlem? 

Gå in på http://www.solhem.org och klicka på länken ”Bli medlem” på 

förstasidan. Du registreras då som värvad av oss och vi (lokalföreningen) får hela 

första årsavgiften i stället för att förbundet tar det mesta. 

OBS! Avgiften du betalar nu gäller för återstoden av 2017 och hela 2018! 

 Hjärtligt välkomna önskar styrelsen och Skandiamäklarna 

 

 

Läs mer på www.solhem.org 

Med vänliga Solhemshälsningar 

Styrelsen genom Pernilla van der Capellen (ordf.) 

http://www.solhem.org/

