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ORTSOMBUD 

Eftersom vårt trädgårdssällskap har 

brett ut sig till fler orter så vore det 

trevligt om vi kan få förslag på 

personer som du tycker är lämpade 

som ortsombud. 

Tipsa vår ordförande Gunilla  

Ordförande 
Gunilla Lundmark              0910-51548 
Furubacksvägen 14       076-118 37 40 
932 37 Ursviken 
gunilla.ursviken@gmail.com 
 
Vice ordförande 
Ingrid Bredberg         0910-387 12 
N. Stationsgatan 6      070-695 42 41 
 931 1 SKELLEFTEÅ 
ingrid.bredberg.sw@gmail.com 
Kassör 
Anna Norström             070-3254269 
Häckstigen 14                 
931 64 Skellefteå 
annasallad@gmail.com 
 
Sekreterare 
Solweig Widmark-Andersson 
Nyckelgatan 20                 0910-39089 
931 63 Skellefteå          070-371 89 49 
solweig.wa@bredband.net 
 
Ledamöter 
Ulf Bodén           0910–514 26 
Harrbäckssand 225       070-636 47 97 
Ursviken 932 35  
ulf.boden@hotmail.se  

 
  

 

Beatrice Wiström         070-698 05 52 
Gärdsmark 271 
931 95 SKELLEFTEÅ 
beawistrom@gmail.com 
 
Inger Höglund                   0910-157 08 
Ö. Nygatan 138              070-246 83 75 
931 35 Skellefteå 
inger.hoglund@skelleftea.se 
 
Hillevi Forsgren 070-664 18 50 
Rosgatan 14 
931 39 Skellefteå  
hillevi.forsgren@gmail.com  
 
Elisabet Wiklund  070-303 03 97 
Griffelgatan 20  
932 51 Bureå 
lisa.wiklund62@gmail.com 
 
 

GRObladets 

Redaktionskommitté 

 

Maritha Norlund 

Aina Holmgren 

Karin Ekenstedt 

Berit Markstedt 

Åsa Lindström, layout 

 

Bidrag till GRObladet skickas 

till Maritha Norlund 

marithanorlund@hotmail.com 

070-283 95 37 
 
Vi hoppas på trevliga bidrag 
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Rader från ordföranden 

Gott nytt trädgårdsår 2017!  

Just nu när vintern har sitt fasta grepp och dagarna är korta känns 

sommaren långt borta och alla vackra färger i naturen. Himlen har 

dock varit otroligt färgrik sista månaden så man har fått njuta av de 

färgerna istället. I trädgården ser jag början på vårat nya växthus i 

frostigt täcke och drömmer om hur härligt det ska bli när det blir klart 

och växterna frodas där inne. Nu är det snart dags att sätta de första 

fröna, purjolök. I februari blir det tid för att klippa ner pelargoniorna 

och sätta dem tillräckligt ljust och svalt för att få knubbiga skott. Allt 

har sin tid och jag hoppas att ni tar er tid att komma på våra caféer i 

vår och inspireras inför kommande odlingsår.  

 

Vi ses, väl mött Gunilla Lundmark 

 
Utgivningsplan för GRObladet 2017 
Nr  sista manusdag Utkommer 
2/2017  1 april  ca vecka 18 
3/2017  1 september  ca vecka 40 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:- 

  

Årsmöte och Trädgårdscafé 
 

Tisdag den 21 februari kl. 19.00 
Gamla Seminariet, Kanalgatan 6 

Program 
Att ljussätta och belysa din trädgård 

”Ljuspunkten” kommer och pratar om detta och ger tips. 
 

Vi bjuder på fika!  
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 



  

Digitalt Groblad 

Hej Medlem! 

Har du kommit du ihåg att det går att få Grobladet digitalt. 

Ni som är intresserade av detta kan skicka er mailadress till 

beawistrom@gmail.com så kommer ni att få ett mail där en länk 

presenteras när varje nytt nummer släpps. 

Trädgårdmentorer  
Glöm inte att det finns trädgårdsmentorer som du kan ringa och få goda 

råd av 

Anitha Hedlund-Nyström  070-6861857 

Alva Nilsson   0910-13356 

Ann-Sofie Linder   0910-35195 

Christina Kronqvist   070-6599846 

Maritha Norlund   070-2839537. 

 

                  Trädbeskärning 2017 
 
Beskärning av äppelträd 2017 sker öster om E4:an. 
Kostnad: 100 kr/äppelträd - enkelbeskärning ca 20 min 
Kostnad: 150 kr extra/äppelträd - omfattande beskärning 
max 1 tim. 

OBS! Träden ska märkas med band!!!! Betala in avgiften för det 
antal äppelträd du vill ha beskurna på plusgirokonto 66713-9 så 
kommer vi under våren o hjälper Dig. 
 

Kolla även vår hemsida  
På trädgårdssällskapets hemsida kan du även se GRObladet med 
bilder i färg 
http://www.skellefteatradgardssallskap.se 
eller googla Skellefteå trädgårdssällskap 

mailto:beawistrom@gmail.com
http://www.skellefteatradgardssallskap.se/


  

DAGORDNING ÅRSMÖTE   2017-02-21 

 
1. Årsmötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 

5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 

6. Fastställande av dagordning 

7. Verksamhetsberättelse 

8. Resultat- och balansräkning 

9. Revisionsberättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Val av ordförande och styrelseledamöter för två år 

12. Val av revisorer samt revisorssuppleant 

13. Val av fika/festkommitté 

14. Val av redaktionskommitté samt layoutansvarig för Grobladet 

15. Val av hemsidesansvarig 

16. Val av valberedning 

17. Medlemsavgifter för 2018 

18. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2017 

19. Beslut angående arvoden 

20. Utgivning av Grobladet 

21. Motioner 

22. Val av fyra ombud samt ersättare till VLT:s årsstämma 

23. Årsmötet avslutas  



  

Program våren 2017 

Träffarna är på Gamla Seminariet om inget annat anges. 

Tis. 21 februari                      Årsmöte. Se program i separat annons 
kl.19:00 
 

Mån. 20 mars Trädgårdscafé.  
kl. 19:00  ”Våra underbara trädgårdar i Norr”.  
 

Mån. 24 april Trädgårdscafé.  
kl. 19:00  ”Jord och klimat – Hur lyckas vi i våra trädgårdar 

Det är även nya medlemmars kväll och vi säljer samköpsprodukter. 
 

Ons. 3 maj  Beskärning av äppelträd  
kl 18.00   hos Karin o Anders Ekenstedt, Högåsvägen 32, 

Kåge. Öppet för alla medlemmar.  
 

Tis. 23 maj   Hälsans trädgård, se separat annons 
kl. 18.00-21.00 
 

Mån.29 maj  Studiebesök hos Skellefteå kommuns växthus  
kl 18.00   Vi får tips på samplanteringar av 

sommarblommor i krukor. Vilka växter passar 
med varandra, vilka trivs bättre i skugga och vilka 
vill ha sol. 

Fre 2 juni och lör 3 juni Försommarmarknad på Rosengård.  
Kl. 10.00-16.00 se separat annons 
 

Lör. 10 juni  Plantmarknad på Nordanå.  
kl. 11.00–13.00 se mer information nästa nummer 
Fortsättning av årets program, se nästa nummer av Grobladet  
 

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan  
 



  

  



  

Försäljning av samköpsprodukter  

Nya medlemmar erbjuds samköpsprodukter till extrapris. 

Handla för300 kr och betala 250 kr. 

 
Byco-Bact (BioBact) 
"kravgodkänd" 
Flytande gödsel  
Pris 25 kr/l 
Granulat  
Pris 380 kr/25 kg 
Pris 30 kr/ Låda 3 l 
 
Fiberduk Lutracil  
23 g/kvm 
Bredd 10 meter 
pris 25 kr/m 
 
Sticketiketter 
För märkning av plantor 
pris 30 kr/100 st 
 

Mypexmatta 
För marktäckning mot ogräs tex 
i jordgubbslandet.  
Släpper igenom vatten. 
2,1 meters bredd 
pris 20 kr/m 
4,2 meters bredd 
pris 40 kr/m 
Till bra pris finns dessutom: 
Bubbelplast 

Plast för fodring av pallkragar 

Gödselstavar 

Små lecakulor 3 l/30 kr  

Engångshandskar 100 st/55 kr 

Cellfack till rot-trainers 

Krukor till perenner 

Mypexmattan som samköpsprodukt 
Krympande försäljning gör att vi tänker fasa ut den som samköpsprodukt 
inom Trädgårdsföreningen. 

Information om samköp 
 

Samköpsprodukter säljs på trädgårdscaféet den 24 april och 

på plantmarknaden i juni.  
Ni som vill ha större mängder av någon produkt maila 

gunilla.ursviken@gmail.com innan sista mars så att vi kan förbereda 

för avhämtning. 

Ta gärna med tomma plastdunkar, 2,5 eller 5 liters, till någon 

cafékväll 

 

 

mailto:gunilla.ursviken@gmail.com


  

Mypexmattan och myten om `Den skötselfria trädgården´ 

 

Några reflektioner och omständigheter runt ogräsets vara eller icke 
vara och att vi trädgårdsodlare har så litet intresse för och köper så lite 
Mypexmatta att det bara kostar i lagerhållning för föreningen. 

 
Ogräs, eller som det egentligen är; växtlighet som vi av olika 

anledningar inte vill ha i våra odlingsytor. Vad gör vi åt ogräset idag – 
och vad har vi trädgårdsmänniskor haft för oss senaste årtiondena? 
Mina alldeles personliga reflektioner, Hillevi Forsgren som jobbat både 
i egna trädgårdar och professionellt 

Ogräs; maskrosor, kvickrot, brännässla, åkerfräken, knöl- och topp 
klockor, tistlar, våtarv och annat oönskat, listan kan göras lång på 
växter som kommer oombedda eller som vi själva planterat och trott 
oss kunna hålla i schack. Ogräs som kan få den raraste människa att 
fullkomligt tappa besinningen.  

Grepe och spade i all ära, men någon hjälp behöver vi om någon 
tid ska bli över till annat så vi kan lämna vår trädgård en stund. För att 
inte tala om att vi i perioder av våra liv kanske har en kropp som inte 
riktigt orkar med. 

Jag har vuxit upp när grepe, spade, ogräshacka, plöjning och 
harvning var sättet vi höll ogräset på hanterlig nivå och tid fanns på 
något underligt vis. 

Kemisk bekämpning. Så kom skogsbolag och järnväg med sitt 
DDT och hormoslyr som ibland dök upp på gårdarna. Tack och lov 
hade jag kloka föräldrar som tyckte att om ogräset dör är det nog inte 
nyttigt för folk heller. Likadant var det med Round Up som en och 
annan potatisodlande bonde fann så fantastiskt, för plötsligt var det 
bara potatisen som växte. Vilken fasa när jag hamnade i 
trädgårdshandeln och upptäckte att detta gift skulle säljas till 
privatpersoner. Det är inte påvisat helt farligt för människor men om 
organismer och flertalet växter inte mår bra av detta så kan 
åtminstone jag dra min slutsats. Många och långa var de samtal vi 
förde för att komma undan Round Up som ingick i tvingande avtal om 
produkter vi skulle lagerföra. Än idag finns denna produkt trots att det 
så sent som ifjol larmades om rester av detta bekämpningsmedel 
(glyfosat) fanns lagrat i jord och grundvatten 50 år efter sitt 
användande. Senast aktuellt med detta glyfosat är att vi ska ha 



  

genmanipulerade (GMO) fröer/växter som är anpassade för 
ogräsbekämpning med glyfosat så kallat `round up ready’ . 

Många är de kemiska innovationer som har tillkommit under åren 
för; ”vid ogräsbekämpning är allt tillåtet. Så tycks vi resonera när vi 
skvätter ut allsköns medel mot ogräs och mossa.” 

Mypexmatta. Under 1990 talet kom Mypexmattan för den enskilde 
trädgårdsodlaren. Den lanserades länge som nyckeln till den 
skötselfria trädgården´. I vår butik sålde vi meter som blev till 
kilometer som blev till mil. I nyanläggningar visade den sig vara riktigt 
bra tillsammans med barkmull och täckbark.. För där var jorden fri 
från rotogräs. I jordgubbslandet var den inte heller så dum då det blev 
enkelt rensa bort alla nya revande plantor som har så fina rötter att 
den snällt stannade ovanpå. Och enkelt kunde plockas bort. 

Om vi tar rygg på kvickroten och ser hur den lever sitt liv och sörjer 
för sin fortlevnad så är det så att den inte bara sprider sig med sina 
utlöpare utan också med sina frön. Sina utlöpare kan de skicka från 
omkringliggande områden; såsom ängar, grannens gräsmatta eller 
faktiskt också – ve och fasa- vår egna gräsmatta,  utlöpare som 
obemärkt tar sig någon meter in i den nyanlagda täckta ytan. Vi ser 
alltså inte i kanten vad som är på gång förrän ett litet spirande blad 
kilat upp invid din fina pion eller vad du nu planterat någon meter in. 
Den sprider sig även med frön. Dessa frön slår sig också gärna ner 
invid din planterade pion. Att det började skimra lite grönt av ogräs 
var det ingen som reflekterade över utan möjligtvis kom där på ett 
lager täckbark ytterligare för det började se lite ovårdat ut. Glad blev 
kvickroten som fann gott om plats att skicka ut sina nya rötter i skydd 
under markväven. Så började den skicka upp sina blad även emellan 
pionerna och Pang!!! Där satt den. Kvickroten vävde sig igenom 
mypexmattan meter för meter både under och ovanpå. Det blev till att 
gå in med maskiner om ytorna var stora för att orka lyfta ut eländet. 
Hemma i den egna trädgården där ytorna var mindre blev det till att 
vässa både spade och yxa för att få bort den.  

Inte nog med detta broderi av rotogräs som tagit över mattan, det 
visade sig också att det blev dyra nyanläggningar. Eftersom ingen sett 
över dessa offentliga trädgårdar visade det sig att duken många gånger 
strypt både träd och buskar när de fina uppklippta planteringshålen 
fyllts och inte längre räckte till. Duken var för hållbar helt enkelt för 
plantor som ville växa sig större. 



  

Markväv, på senare år har nya former av markväv kommit på 
marknaden. Dessa av vitt skilda kvalite’er och tjocklekar. I färger som 
vitt, grått och svart. Där så mörkt som möjligt är att föredra då ljuset är 
en förutsättning för fröogräs att gro.  Billigare kvalite’er är att jämställa 
med mypexmattans alla negativa aspekter. Min erfarenhet är att en 
tjockare mörk markväv är bra funktionsmässigt i kombination med 
ytterligare täckning av barkmull, grus eller marksten för de är så pass 
täta att vi har längre tid på oss upptäcka om något ogräs sår in sig. 
Dock måste man försvara kanten på markduken med näbbar och klor 
eller rättare sagt med djupa kantstöd och/eller stenläggning och bruka 
kantspade, spade och grepe för även här gäller att inte rotogräset ska 
få möjlighet krypa in.  

’Plastbanta ditt hem’ Men så var det ju det här med vår miljö och 
att vi måste sträva efter att ha så lite negativ påverkan som möjligt. 
Och plaster är verkligen inte bra eftersom de inte är nedbrytbara inom 
rimlig tid. För att inte tala om hela produktions- och 
distributionskedjan.Och nu har vi en ny slogan att förhålla oss till 
’Plastbanta ditt hem’ så det är bara en tidsfråga innan allt vad 
markduk heter kommer att förkastas som icke miljövänligt det också.  
Vad återstår i kampen mot de oönskade ogräsen då? 
Täckodling.  
Att med naturens egna produkter täcka runt våra fint planterade 
växter. Med gräsklipp, halm, barkmull, kompost eller annat som 
naturen bjuder oss på. Kanske en och annan tidning så länge de nu 
finns att hitta. Allt i väl avvägda lager på lager beroende på vad vi vill 
odla. Sedan så var det ju det där välbekanta med grepe, spade och 
ogräshacka. Idag ska vi ju vara närvarande i nuet med mindfulness och 
vara eftertänksamma med meditation – och vad passar väl då bättre än 
lite ogräsrensning. 

Hästgödsel  

 

Finns för gratis avhämtning på Rosengård för 
föreningsmedlemmar. 
OBS! Man får lasta själv 
                    Bild Flickr/Fritz Park 



  

Medlemsvärvning ! 
Känner du någon som vill bli medlem i Skellefteå Trädgårdssällskap? 
tala då om följande för dem, så kanske vi kan öka vårt medlemsantal 
ytterligare. Du som värvar före 160531 får ett presentkort på 50 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namn:.......................................................................................................................................... 

Bostadsadress:........................................................................................................................ 

Postnummer:..........................................Ort:.......................................................................... 

Telefon:....................................................Värvare:................................................................. 

Som medlem i Skellefteå 
trädgårds-sällskap får du 6 
nummer per år av 
Hemträdgården, RST:s tidskrift för 
fritidsodlare. 
Dessutom får du 3 nummer per år 
av Trädgårdssällskapets lokala 
medlemstidning GRObladet.där du 
bland annat får information om 
föreningens verksamhet under året. 
Exempel på detta är: 
 

Trädgårdscafeer. Varje månad 
med föreläsare och gemensamt 
fika. 
 

Trädgårdsböcker. Vi har ett 
omfattande bibliotek, där du kan 
låna böcker för inspiration och 
idéer. 
 

Öppna trädgårdar. Under 
sommaren kan du besöka olika 
typer av trädgårdar, ett populärt 
fritidsnöje för våra medlemmar.  
 

Trädbeskärning. För en billig 
penning, kan du få hjälp av våra 
trädbeskärare. 

Trädgårdsresor. Minst en gång 
varje sommar arrangerar vi en 
längre trädgårdsresa. 
 

Plantmarknad, samköp. På vår 
årliga plantmarknad kan du hitta 
billiga plantor att köpa. Som 
medlem kan du också köpa olika 
trädgårdsprodukter billigare. 
 

Sist men inte minst, i 
föreningen möter du nya 
trädgårdsvänner.  
Lättaste sättet att bli medlem är att  
betala in medlemsavgiften (270 
kronor +20 kronor för familje-
medlem, namn på ev. 
familjemedlem önskas) 
Plusgirokonto 66713-9  
Det går även att e-posta till: 
annasallad@gmail.com 
eller skicka talongen nedan till  
 
Skellefteå trädgårdssällskap 
Anna Norström, Häckstigen 14, 
 93164 Skellefteå 
Tel: 070-3254269 

file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/2015/nr%201%202015/annasallad@gmail.com

