
   N 

  

GRObladet 
 

Skellefteå trädgårdssällskap 
för inspiration, fakta, tips och idéer 

 

Nummer 2 2017 

 



                                                                  2 
 

Styrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

____________________________ 

 

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  

 
Beatrice Wiström         070-698 05 52 
Gärdsmark 271 
931 95 SKELFTEÅ 
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  
vice sekreterare: 
Elisabet Wiklund  070-303 03 97 
Griffelgatan 20  
932 51 Bureå 
lisa.wiklund62@gmail.com 

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@gmail.com 
 
Ledamöter 
Ulf Bodén           0910–514 26 
Harrbäckssand 225       070-636 47 97 
Ursviken 932 35  
ulf.boden@hotmail.se  

 
  

 

GRObladets 

Redaktionskommitté 

Maritha Norlund 

Aina Holmgren 

Rolf Wiklund 

Karin Ekenstedt 

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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Att anlägga en rabatt i odlingszon 5-6. 

En rolig, inspirerande men också krävande sysselsättning i vårt 
nordiska klimat. Allt började med penna och papper redan i december. 
Jag skaffade en frökatalog och några intressanta trädgårdsböcker i 
ämnet. I februari då snön vräkte ner och kvicksilvret visade -18 grader 
blev det välgörande att bläddra i katalogen med 3000 olika sorter. Nu 
gällde det att inte bli lurad av alla förföriska bilder. Fotona är ju tagna 
av proffsfotografer då växterna är som mest praktfulla. 

 
Vad ska man nu tänka på? 
Mitt utgångsläge var att ta fram växter från frön- inte köpa plantor 

eftersom en enda perenn kan kosta 50-60 kronor. Min rabatt skulle bli 
2 gånger 8 meter ungefär. 

1. Begränsa färgvalet. Jag valde rött, grönt samt vitt. 
2. Höjden måste variera. 
3. Odlingszon från 5 och uppåt-50 % föll bort. 
4. Perenner- tar c:2 år innan de blommar. 
5. Ettåriga ökar utbudet men kräver mera arbete. 
6. Minst 3 olika sorter ska blomma samtidigt. 
7. Jord. Köp från någon etablerad leverantör. Åk till deras lastplats, 

titta och känn på jorden innan. Vad är den gödslad med? Ekologisk jord 
blir väldigt dyrt till en stor nyanläggning. Om det krävs en lätt jord 
kanske man bör blanda i sand. En trädgårdsmästare i Lycksele odlar 
rosor i grus och koskit. Rosjord innehåller lera och ger mera tjäle. 

8. Läge. Samma tomt kan ha helt olika odlingszoner. Jag valde den 
soligaste sidan med morgon-och förmiddagssol. 

9. Gödsel. Hämta hos hästägare eller hos Solkraft. 
 
Här uppe i norr ska man anlägga rabatten ovanpå gräsmattan. Den 

torkar upp till 2 veckor tidigare och ger mindre tjäle. Glöm inte att 
lägga tidningspapper i botten. 

Sist, men inte minst! Vad ska man lägga i kanten? Sten, mur,plåt 
eller torvblock som jag sett på Mälaröarna. Detta måste var och en 
bestämma själv. 

Sätt också lökar så du har något som blommar redan i april-maj och 
odla gärna någon krydda som blommar och doftar. 

Lycka till!   Rolf Viklund 
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Sommarresan 2017                        Lördagen den 12 augusti 

Sommarresa till Vindeln, avfärd från parkeringen Folketspark 07.00. 

Vi gör ett trädgårdsbesök på förmiddagen och ett besök på 

eftermiddagen, lunch intas på Hotell Forsen, det finns även möjlighet 

att besöka naturrummet på hotellet. Eftermiddagsfika serveras i sista 

trädgården. Avslutning och hemresa ca kl 16 30 

Lotteriförsäljning och möjlighet att köpa plantor under dagen. Betalas 

kontant. 

Pris: 350 kronor (mat, fika och resa) Anmäl genom att betala in 

pengarna på vårt plusgirokonto 66713-9, skriv ditt namn och resa 

 

 
Fira Svenska Nationaldagen hos 

Trädgård Nymyran 6 juni kl. 10-18 med öppen 
trädgård. 

Eva Johansson 
 

 
 

Välkommen att botanisera i min trädgård och plantskola. Jag 
säljer friska, tåliga perenner, löv-barrväxter anpassade för våra 

nordliga breddgrader.  Växter av bra kvalitét för snabb och säker 
etablering är det jag satsar på.  

Besök min hemsida www.tradgardnymyran  tel. 070 325 98 32 

  

Jag bjuder på kaffe   

http://www.tradgardnymyran/
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Utgivningsplan för GRObladet 2017 

Nr  sista manusdag Utkommer 
3/2017  8 september ca vecka 40 
1/2018  16 december ca vecka 3 
 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:-  

Trädgårdsmentorer  

 

Glöm inte att det finns trädgårdsmentorer 

som du kan ringa och få goda råd av: 

 

Anitha Hedlund-Nyström 070-6861857 

Ann-Sofie Linder  0910-35195 

Christina Kronqvist  070-6599846 

Maritha Norlund  070-2839537 

Ulla Holmström  070-3926354 

Vad är du intresserad av att 
lära dig mer om?  

Inom trädgårdsområdet finns oändliga möjligheter. Varför inte lära sig 

mer om sommarblommor, perenna växter, buskar, träd, eller 

trädgårdsplanering,. 

Gå samman i föreningen, grannar eller bland arbetskamrater och delge 

varandra trädgårdstips och starta en studiecirkel. Kontakta 

Vuxenskolan för hjälp och mer information 0910-85010 eller 

skelleftea@sv.se  

 

 

För att underlätta 

för de som delar ut 

GRObladet, är det bra 

om ni märker era 

postlådor med namn 

och nummer. 

Tack på förhand! 

mailto:skelleftea@sv.se
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Plantmarknad 
Lördag den 10 juni 11.00–13.00 Nordanå

 
Välkommen att både sälja och köpa plantor. Du som ska sälja plantor 

ställer upp dem timmen före försäljningen börjar. 
Du kan sälja både perenner, sommarblommor och annat som hör 
trädgården till. Märk dina krukor med växtens namn och pris. 

 
  Var och en sköter sin egen försäljning.  
Du som är försäljare får köpa av de andra innan försäljningen börjar. 

10 % av din försäljning går till trädgårdssällskapet. 
Lotteri och försäljning av kvarvarande samköpsprodukter. 

 

 

  www.kageblommor.se 

www.kageblommor.se
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Årets perenn 2017 är Krypflox. 

rypfloxen Phlox stolonifera, 
"Alba" är en tät, låg, 
marktäckare med snövita 

blommor. Den är en riktig 
trotjänare som kan bli mångårig i 
trädgården. På skyddade platser 
kan den till och med vara 
vintergrön. Växten blommar i maj 
och juni, blommorna är 2-3 cm 
stora och lätt doftande. Krypfloxen 
trivs i både sol och skugga och den 
är härdig i hela landet.  
 

http://www.perennagruppen.com/gem/ 

www.grabergsplant.se 

K 

http://www.perennagruppen.com/gem/
www.grabergsplant.se


                                                                  8 
 

Äldres utevistelse i grön närmiljö – En självklarhet! 

atsningen på äldres utevistelse startade våren 2016 i Skellefteå 

kommuns äldreomsorg. Syftet med satsningen är att inspirera till 

uteaktivitet vid kommunens äldreboenden. Både 

brukarundersökningen för kommunens äldreboenden, och en 

kartläggning av utemiljöerna visar att det finns behov av förbättringar, 

både i den fysiska närmiljön utanför boenden men även hur ofta 

pensionärerna kommer sig ut. 

Satsningen avser att göra förbättringar i den gröna närmiljön vid 

boendena och inspirera till aktiviteter utomhus. Satsningen är ett 

samarbete mellan socialkontoret, samhällsbyggnad, fritidskontoret och 

support och lokaler. Satsningen som helhet omfattar samtliga 20 

boenden i Skellefteå kommun under en treårsperiod. 

Utevistelse uppmuntrar till fysisk aktivitet vilket i sin tur leder till 

förbättrad balans, ökad muskelstyrka, godare sömn och ökad aptit. 

Skellefteå kommun har stora problem med många fallskador. Under 

2016 drabbades 502 individer 65 år och äldre i Skellefteå, av fallskada 

som lett till sjukhusvård. Det är långt fler än riket i övrigt. En av 

kommunens strategier för att minska fallskador är att öka utevistelse 

och träning för äldre. 

En av delarna är att satsa på förbättringar av den gröna utemiljön. 

Odling av bär och grönsaker har många av seniorerna erfarenheter av 

sedan tidigare. Satsningen avser därför att förbättra utemiljön genom 

att skapa möjlighet till odling av grönsaker i pallkragar eller lådor. 

Grönsakerna ska vara enkla att odla till exempel dill, persilja, morötter, 

jordgubbar och allåkerbär. Den gröna närmiljön kan också förbättras 

genom plantering av bärbuskar, rabarber och andra perenner. 

Utgångspunkten ska vara att använda lättskötta, ätbara växter.  

En förhoppning är att till våren arrangera en dag då privatpersoner 

kan bidra med växter framförallt ätbara växter av alla de slag. Kanske 

får man över plantor från vårens uppdrivning, är i behov av att dela 

redan befintliga plantor i fler, ändrat om i trädgården som gör att 

S 
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 växter inte finner sig tillrätta 

längre eller kanske bara är 

sugen på att skänka växter till 

kommunens äldreboenden. Mer 

information om dagen kommer 

längre fram.  

Kontaktperson för satsningen är 

Kristina Nordmark, 

Verksamhetsutvecklare Skellefteå 

kommun,  

kristina.a.nordmark@skelleftea.se 

Är du intresserad av att läsa mer?  
Utemiljöns betydelse för äldre och 
funktionshindrade. Rapport 2003:60 
från Statens folkhälsoinstitut 

  

Kolla även på vår hemsida 
På trädgårdssällkapets hemsida kan du även se vår publikation 

GRObladet med bilder i färg. Bea Wiström hjälper till med hemsidan 

http://www.skellefteatradgardssallskap.se 
eller googla Skellefteå Trädgårdssällskap 

 

 
Skellefteå Trädgårdssällskap finns även på facebook. 

Det är en sluten grupp vilket innebär att som medlem kan du 
ansöka om att få följa gruppen 

 
 

mailto:kristina.a.nordmark@skelleftea.se
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiy2aW1x5rTAhXqJZoKHbCKC8wQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.arkus.se%2Ffiles%2F118%2FUtemiljons_betydelse.pdf&usg=AFQjCNExv9rYmLhOh8NMEl7sfMZO8BtR0g&sig2=6oiQcXu9LcxUlTqGhEbmEw&cad=rja
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiy2aW1x5rTAhXqJZoKHbCKC8wQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.arkus.se%2Ffiles%2F118%2FUtemiljons_betydelse.pdf&usg=AFQjCNExv9rYmLhOh8NMEl7sfMZO8BtR0g&sig2=6oiQcXu9LcxUlTqGhEbmEw&cad=rja
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiy2aW1x5rTAhXqJZoKHbCKC8wQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.arkus.se%2Ffiles%2F118%2FUtemiljons_betydelse.pdf&usg=AFQjCNExv9rYmLhOh8NMEl7sfMZO8BtR0g&sig2=6oiQcXu9LcxUlTqGhEbmEw&cad=rja
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiy2aW1x5rTAhXqJZoKHbCKC8wQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.arkus.se%2Ffiles%2F118%2FUtemiljons_betydelse.pdf&usg=AFQjCNExv9rYmLhOh8NMEl7sfMZO8BtR0g&sig2=6oiQcXu9LcxUlTqGhEbmEw&cad=rja
http://www.skellefteatradgardssallskap.se/


                                                                  10 
 

En dag på Trädgårdsmässan i Umeå 

En dag med aprilväder, gråkallt och blåst kändes det inspirerande 

att gå på Trädgårdsmässan i Umeå. 

Många bra föreläsningar med bl. a. Mariana Mattson, vars bok "Det 

spirar ur snö" snart finns på stadsbiblioteket i Skellefteå. Bea Wiström 

hade en föreläsning om fruktträdsbeskärning. 

En annan från vårt trädgårdssällskap som omnämndes var Eva 

Johansson från Nymyran som fanns med i en  tävling om "Den bästa 

balkongen" 

Pelargonsällskapet hade många pelargonior, jag köpte en stickling 

brokbladig Leamington, enkla cerise blommor. 

Efter en dag på trädgårdsmässan kan man bära mycket med sig 

hem, men ibland räcker det med att handla med ögonen 

Ha en bra odlingssommar  Ulla Holmström 
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Hos oss hittar Ni blommorna för  
både vardag och fest. 

 
Snittblommor, krukväxter och självklart lokalt 

odlade sommarplantor. 
 

Här kan du också förgylla buketten med god 
choklad, ett vackert doftljus eller något snyggt till 

hemmet. 
 

Välkommen in! 
 

 
  

Tel: 0910-109 93, Nygatan 52, 93130 Skellefteå 
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Manuell betjäning av 
Lokalproducerade livsmedel 
i lantlig miljö. 

 
 
 
 

 

 

Södra Bergsbyn 21 
150 m öster om 
Bergsbydammen 

Tel: 070-531 42 88    mail: auroragarden@telia.com 
Vi finns på facebook och webben: auroragården.se 

Auroragården hittar du 7 km öster om centrala 
Skellefteå, Södra Bergsbyn 21, 150 m öster om 
Bergsbydammen på södra sidan älven. 
Handelsboden öppnade sommaren 2015. Där 
finns manuell betjäning av lokalproducerade 
livsmedel i första hand. Leverantörerna finns i 
Skellefteå Kommun och våra kranskommuner. 
Leverantörer är bland andra Svedjans Ost, 
Klutmarks bageri, Lilla Hantverksbageriet,   
Tant Ruth från Släppträsk, Svanselegrönt, 
Västerbottenkorv för att nämna några.  
Griskött från Järvtjärns utegrisar, lammkött från 
Brönet, Degerbyn och nötkött från lokala bönder 
med bra djurhållning. På våren säljs sättlök och 
sommartid plantor från Hällnäs handelsträdgård. 

Dessutom finns ortens lammskinn, handgjorda 
tvålar, Naturlig Deo, flytande tvålar med lokal 
anknytning Västerbottenssåpa. 
På Auroragården finns de flesta av den gamla 
bondgårdens djur. Aurora är en fjällko Det finns en 
Nordsvensk Brukshäst, får, kaniner, ankor, 
kalkoner, höns och vaktlar, katter och hundar. 
När det är säsong säljs ägg från fåglarna och kött 
från anka, vaktel, kalkon och kanin kommer att 
finnas till försäljning. 
 
Handelsboden har varit vinterstängd och öppnar 
igen slutet av maj 2017.    
Öppettiderna presenteras på Facebook och 
hemsidan.  

                 
  

                                               
 

Klipp ut annonsen och ta med till Handelsboden så får 
du 10 % i rabatt på sättlök och plantor från Hällnäs. 
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Program 2017 
OBS!  Om inget annat anges så är platsen Gamla seminariet 

Onsdag 3 maj kl.18.00   Äppelträdsbeskärning 
   Karin och Anders Ekenstedt, 

Högåsvägen 32, Kåge 
 
Tisdag 23 maj kl. 18-21 Hälsans Trädgård Öppet hus. 

Rosengård, Degerbyn 
  
Måndag 29 maj kl.18.00  Studiebesök i kommunens 

växthus, Jägarvägen 

Fredag 2 och lördag 3 juni Försommarmarknad  
kl.10.00-16.00   Hälsans trädgård Rosengård 

Lördag 10 juni kl. 11-13,  Plantmarknad på Nordanå
   Se sparat annons 
  

Söndag 2 juli kl. 14.00  Invigning av rabatten i Bonnstan 
 
Lördag 12 augusti kl. 07:00 Sommarresa till Vindeln 
   Se separat annons 

Måndag 11 september kl 18.00 Trädgårdscafé med HÖSTFEST
   och lotteri. 

Äpplets dag firas på Edelvik., Se hemsidan i höst för mer info    

Följ länk på vår hemsida http://www.skellefteatradgardssallskap.se 
till www.appletsdag.se 

Se sidan 19 för information om dina medlemsrabatter 
 

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 

 
  

http://www.skellefteatradgardssallskap.se/
http://www.appletsdag.se/
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Öppna trädgårdar 

Onsdag 28 juni kl.18-20,Trädgårdssällskapens dag 
Berith Holmqvist, Södra Åbyn 41, Burträsk. Här får vi besöka en stor 
lantlig trädgård med buskar, träd och perenner. Det finns 2 dammar, växthus, 
trädgårdsland, kryddland och många hinkar, baljor och tråg med planteringar 
samt en gammal husgrund som ska bli ett woodland. 
 

Torsdag 27 juli kl. 18-20,  
Dalkarlslidens koloniträdgård  
Välkomna till en härlig rundvandring bland kolonilotterna i 
Dalkarlsliden! 
Här finns doftande, färgstarka och nyttiga odlingar, små stugor och många 
medlemmar i olika åldrar. En liten tipsrunda och fika till billigt pris avslutar 
promenaden! 
Det kommer att finnas en del plantor till försäljning. 
 
Torsdag 3 augusti kl. 18-20,  
Lena Strandberg, Kvarngatan 12, Prästbordet En tomt med få plana 
ytor som är under förändring. Den planeras för att bli en skön utemiljö 
där många slänter byggs bort. Ett uteliv för att verkligen njuta av 
sommar med sol och bad och god mat'. 
Annika Forssander, V. Grubbgatan 2A, Sunnanå 
Frökapselns trädgård är nu på sitt 14:e år och är uppbyggd av glada 
amatörer. Målet är att skapa en grön oas där familjen kan vila, men 
också få en del av sin mat ifrån. 
 
Torsdag 17 augusti kl. 18-20, 
Hillevi Forsgren, Rosgatan 14, Morön radikal förändring pågår från 
engelsk cottage garden till lättskött city trädgård med medelhavstouch, 
tyvärr kan man inte ha dåliga knän eller på annat sätt ha svårt att gå 
hos oss. Många trappor och inga räcken. 
 

Hästgödsel 
finns för gratis avhämtning på Rosengård  

för föreningsmedlemmar. 
OBS! Man får lasta själv.   

bild Flickr/Fritz Park 
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Äpplets dag  håll utkik på hemsidan i höst 

edan när en bekant till mig visade att RST, Riksförbundet 
Svensk Trädgård hade utlyst en enkom dag för det svenska 

äpplet så tänkte jag: "Detta måste firas." 
Ett firande kräver dock att man ror ihop en sammankomst, gärna 

med aktiviteter och annat för att locka folk. Ett firande utan besökare 
blir inte mycket till firande. 

Eftersom jag började jobba som trädgårdsmästare på Edelviks 
folkhögskola i Burträsk sommaren 2016 och det finns 7 fullvuxna 
äppelträd av sorterna Transparent Blanche, PJ Bergius, Charlamowsky 
och Gyllenkrok Astrakan så nämnde jag om Äpplets dag vid fikabordet 
en morgon. 

Det var då jag fick erfara att skolan är en magisk plats. Om man 
släpper lös en ide så får den ett ett eget liv. 

Efter ett tag så hade vi satt ihop ett program för dagen. 
Spänningen var olidlig veckan innan. Tänk om det inte kommer 

någon alls. Äpplen är i dessa trakter något styvmoderligt behandlade. 
Något som finns kvar efter Hushållningssällskapets  försök att få något 
annat än potatis och korovor att äta. 

Programmet som bjöds på bestod av workshop i mustning, 
sortbestämning av äpplen, ställ ut ditt äppelalster, äppelkaka och kaffe 
i restaurangen samt lite lokal försäljning av must, marmelad och 
torkade äpplen. 

Dagen blev fantastisk, det kom 80 personer till fikat, kön ringlade 
lång till Torsten Lindbergs sortbestämning, likaså till 
musttillverkningen och det handlades friskt av de lokala handlarna. 
Naturligtvis gjorde en del flera saker under dagen, men kring 100 
personer bör ha passerat genom trädgården denna dag. 
Efter denna fina dag kan vi konstatera att äpplet inte är styvmoderligt 

behandlat. 
Nu laddar vi om för Äpplets dag 
2017. I skrivande stund är datumet 
inte bestämt. Den 25 augusti är 
själva dagen, men håll utkik. Annons 
kommer. 
  Bea Wiström 
  
Bild:flickr David Burillo   

R 

https://www.flickr.com/photos/dgbury/8613650439/in/photolist-e8adbt-87cAEd-gC5kAf-5pkYxK-6NvfoH-e4Wvn-9iVDpF-brYbsm-k327X-e7AUyH-KfVcii-879raD-ahYbAR-oWn5Xx-aCRkij-ds7Pbi-pNqxUx-jvij5G-k1Q3mE-dkMC39-dzXeTH-nCqMY-er1W6M-awXHF2-zQ3Ka-9tdU9w-aFKvjt-de2dUF-bqyWeU-5pdWfZ-5z7i8p-8C5y9B-Nd1GM2-8WuaaD-dTocHP-zM1fjf-qxUQ1-7HC2v7-dSSVh5-9jNuu2-AjfiPf-i2wxr1-dutorj-dvuMRh-5fkpJz-dafvDg-94tL6B-s3RRw-gPHtg4-usTM6A
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Hoogle culture ”Upphöjd rabatt” 
rässvålen och lite till grävs bort från marken, ska fungera som en 

ordentligt upphöjd rabatt i tekniken ”hoogle culture”. 

Underst i rabatten lägger man grenar o tidningspapper (Wellpapp) och ved 

av olika slag. Allra bäst är det om veden redan är lite förmultnad, men går lika 

bra med vilken ved som helst. Det tar bara lite längre tid för ”ny” ved. Det är 

den långtidsverkande näringstillförseln det handlar om. När veden 

förmultnar ger den ifrån sig näring till det som växer, men den har redan från 

början en mycket bra fuktighetshållande funktion för rabatten, eftersom den 

behåller och släpper ifrån sig fukt. Rabatten kommer att bli ordentligt hög på 

höjden, eftersom det är bättre för överlevnaden av våra växter i norr, samt 

för att rabattens höjdnivå sjunker när veden omvandlas till jord. 

Lagom höga rabatter, ungefär 20-30 cm över marken, lite mer eftersom nivån 

sjunker redan efter en vinter. Som rabattkant fungerar stenar, betongsten 

m.m. som rabattkant. 

I denna rabatt kan man tänka sig träd, buskar och perenner av olika slag. Man 

kan därför prova växter som trivs i lägre zoner och hoppas de övervintrar. 

Texten är utdrag ur boken ”Våra älskade trädgårdsrum i norr” Laila 

Carlander. Googla även på ”Hoogle culture” eller “Hugelkultur” för att läsa 

mer.    Anna Norström 

https://www.permaculture.co.uk/articles/many-benefits-hugelkultur 

Min första bädd enligt hugelkultur | Skillnadens Trädgård | Sara Bäckmo 

  

G 

Öppna trädgårdar 2018 

Fundera på om du skulle låta oss få ta del av din trädgård! 

Den behöver inte vara perfekt. 

Vi vill gärna ta del av dina idéer och erfarenheter på gott 

och ont. 

https://www.permaculture.co.uk/articles/many-benefits-hugelkultur
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv-vevzprTAhXBPZoKHRq_Bb0QFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblogg.land.se%2Fskillnadens-tradgard%2Fmin-forsta-badd-enligt-hugelkultur%2F&usg=AFQjCNHWf56eEIFyNJOJt2FJPv3wdbhU9Q&sig2=1OrVMXjaznUGXcDYqG3qjg&bvm=bv.152174688,d.bGs
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Höstfest med soppa 

Måndag den 11 september kl. 18.00 Gamla seminariet  
 
Vi serverar soppa samt kaffe och kaka! Pris 30 kronor 
 
Ta med något lite av årets skörd till lotteriet och berätta gärna om dina 
odlingserfarenheter från sommaren 2017. 
 
Vi ser på allt det vackra och delar odlarerfarenheter med varandra. 

Sedan gör vi ett stort lotteri av detta och går förhoppningsvis hem med 

någon annans blombukett eller grönsak.  

Välkomna! 

Kolla även på vår hemsida 
På trädgårdssällkapets hemsida kan du även se vår publikation 

GRObladet med bilder i färg. Bea Wiström hjälper till med hemsidan 

http://www.skellefteatradgardssallskap.se 
eller googla Skellefteå Trädgårdssällskap 

 

 
Skellefteå Trädgårdssällskap finns även på facebook. 

Det är en sluten grupp vilket innebär att som medlem kan du 
ansöka om att få följa gruppen 

 

 
 

http://www.skellefteatradgardssallskap.se/
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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. 

 
 

Kom ihåg dina medlemsrabatter 

Oves plantor har 10% för medlemmar hela sommaren. 

 

Trädgården i Ursviken 10% medlemsrabatt 10-19 den 22/5 

 



  

 

www.tradgardeniursviken.se 

http://www.tradgardeniursviken.se/


  

 

Hemsida: www.bortmedstubben.nu 

e-post: info@bortmedstubben.nu 

http://www.bortmedstubben.nu/
mailto:info@bortmedstubben.nu


  

marta@bodbysund.nu 
www.vargviksgardenstradgard.se 

marta@bodbysund.nu
http://www.vargviksgardenstradgard.se/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                 www.ovesplantor.se  
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http://www.ovesplantor.se/
http://www.ava-produkter.com/


  

Medlemsvärvning ! 
Känner du någon som vill bli medlem i Skellefteå Trädgårdssällskap? 
tala då om följande för dem, så kanske vi kan öka vårt medlemsantal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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. 
I GRObladet får du bland annat 
information om föreningens 
verksamhet under året. Exempel på 
detta är: 
 

Trädgårdscafeér. Under höst och 
vintermånader har vi trädgårdscafé 
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.  
 

Äppelträdsbeskärning. För en billig 
penning, kan du få hjälp av våra 
trädbeskärare vartannat år 
 

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: 070-325 4269 

file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/kurt.lindmark@gmail.com

