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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  

  

GRObladets 

Redaktionskommitté 

Maritha Norlund 

Aina Holmgren 

Rolf Viklund 

Karin Ekenstedt 

Åsa Lindström, layout 

 

Bidrag till GRObladet skickas 

till Maritha Norlund 
marithanorlund55@gmail.com 

070-283 95 37 
 
Vi hoppas på trevliga bidrag 

Ledamöter 
Ulf Bodén        070-636 47 97 
Harrbäckssand 225        
Ursviken 932 35  
ulf.boden@hotmail.se 
 
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             070-325 42 69 
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 
 
Stig Hedenström 070-386 13 33 
Bodgatan 6 070-386 14 49 
931 53 SKELLEFTEÅ 
stighedenstrom@hotmail.com 
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Ordförandens rader  

Denna vinterns kallaste morgon skriver jag dessa rader som ska 

publiceras i första Grobladet 2018. Jag hoppas att denna riktiga vinter 

med mycket snö och kyla ska efterföljas av en lika riktig sommar med 

mycket sol och värme. Längtan efter något härligt bär oss genom kalla 

och mörka dagar. Nu är det åter dags att börja klippa ned pelargonerna 

och sätta dem lite svalt med extra ljus och näring så att skotten blir 

fina, knubbiga och starka. Purjolöksfrön ska snart sås ja då är vi igång 

igen med att planera för årets odlarsäsong. Jag ser fram emot att snart 

få träffa er på vårens trädgårdskafeer där vi får lära av varann och 

inspireras. 

 

Vi ses, väl mött Gunilla Lundmark 

Utgivningsplan för GRObladet 2018 
Nr  sista manusdag Utkommer 
2/2018  1 april  ca vecka 18 
3/2018  1 september  ca vecka 40 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:- 

Årsmöte och Trädgårdscafé 
 

Måndag den 26 februari kl. 19.00 
Gamla Seminariet, Kanalgatan 6 

Program 
Tips och ideer angående odling och skötsel av plantor med 

Tatiana Henriksson 
Vi bjuder på fika!  

Och visar lite sommarbilder 

 
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 



  

Digitalt Groblad 

Hej Medlem! 

Har du kommit 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. 

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 

  

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

Hästgödsel  

 

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

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


  

DAGORDNING ÅRSMÖTE   2018-02-26 

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 2019 

18. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2018 

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 2018 

Träffarna är på Gamla Seminariet om inget annat anges. 
 

Mån. 26 februari                   Årsmöte. Se program i separat annons 
kl.19:00 

Trädgårdscafé. 
Tis. 20 mars   Ingegerd Sundberg Estefors visar 
kl. 19:00  bilder och berättar om sitt besök i de kungliga 

växthusen i Laeken, Bryssel, lotteri 
 

Tisdag 24 april  Anders och Karin Ekenstedt delar med sig av sina 
kl.19.00   odlingserfarenheter av Fuschior och Pelargoner.  
 

från 17.00  Försäljning av samköpsprodukter  
Denna kväll är nya medlemmar särskilt inbjudna förutom oss andra.  
 

Ons. 2 maj  Demonstration, av äppelträdsbeskärning 
kl 18.00   Dalkarsliden lott 14 Karl-Bertil Holmström 
 

Tis. 22 maj kl. 18-21 Hälsans trädgård öppen för medlemmar,  
Se separat annons 

 

Fre 1 juni kl. 10-16 Försommarmarknad Hälsans trädgård 
Lör. 2 juni kl. 10-15 Solkraft Rosengård, se separat annons 
 

Lör. 9 juni  Plantmarknad på Nordanå.  
kl. 11.00–13.00 se mer information nästa nummer 
 
Söndag 1 juli   Tusen trädgårdar, anmäl dig på deras hemsida 

om du vill vara med och visa din trädgård 
 

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 
 
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 

 

  

Information om samköp 
 

Samköpsprodukter säljs på trädgårdscaféet den 24 april 

från kl. 17.00 och på plantmarknaden den 9 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


  

Kurser våren 2018 

Biodling, grundkurs 

Du som är naturintresserad, odlar ekologiskt eller älskar honung borde 

lära dig mer om de intressanta "trädgårdsarbetarna" bina. Varför inte 

biodling som bisyssla?  

Ledare: Lars-Olof Lindgren 

Pris: 1115 kr, kursmaterial ingår 

Start: 20 mars kl. 18.00, 7 träffar, SV:s lokaler Kanalgatan 41  

___________________________________________________ 

Trädbeskärning 

Du lär dig metoder, teknik och tidpunkter för beskärning. Även en del 

om kundrelationer om du ska beskära i någon annans trädgård. En 

teoriträff inomhus, 2 träffar praktiska och sker i deltagarnas trädgårdar. 

Om du vill beskära i andras trädgårdar betalar Skellefteå 

Trädgårdssällskap kursavgiften 

Ledare: Maria Sandström 

Start: 10 april kl. 18.00, 3 träffar, 650 kr 

Plats: SV:s lokaler, Kanalgatan 41 B 

___________________________________________________ 

Lär dig Ympa 

Att ympa är ett sätt att skaffa mångfald i trädgården och få bättre 

skörd på träd som inte bär så mycket frukt.  

Ledare: Beatrice Wikström 

Lördagen den 17 mars kl. 10.00-14.00, pris 495 kr 

Studiematerial finns att köpa för 80 kr direkt av ledaren, kostnader för 

träd tillkommer med 50 kr/st 

Plats meddelas senare 

___________________________________________________ 



  

Trädgårdsplanering 

Lär dig grunderna i trädgårdsplanering om jordmån, träd, buskar och 

perenner. 

3 träffar teori och 3 träffar i deltagarnas trädgårdar.  

Du får planera din egen trädgård och får tips och idéer av kursledaren 

och andra deltagare 

Ledare: Karin Ekenstedt 

Start: 7 maj kl. 18.30, 6 träffar, 700 kr 

Plats: SV:s lokaler Kanalgatan 41 B 

__________________________________________________ 

Anmälan och information: sv.se/vasterbotten, 0910–85010 eller 

skelleftea@sv.se 

Välkommen med din anmälan!  

 

 

 

 

 

                  Trädbeskärning 2018 

Beskärning av äppelträd 2018 sker väster om E4:an. 

Kostnad: 150 kr/äppelträd - enkelbeskärning ca 20 min 

För ytterligare beskärning 150 kr för varje påbörjad halvtimme. 

(betalas in i efterskott) 

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.  

 

  



  

 

BOKTIPS           
 

Den 4 dec. skulle Anton 
Sundin hålla en 
föreläsningen, men 
p.g.a sjukdom blev det 
inställt. Han kommer 
från Ersmark och 
jobbar som lärare på 
Capellagården och har 
forskat om jordar.  
Tillsammans med 
några medarbetare har 
han skrivit 
Trädgårdsboken om 
JORD som finns att låna 
på Stadsbiblioteket (Vi kommer inte att köpa in denna bok till vårt 
bibliotek) 
I boken får man lära känna o förbättra jorden, hur man gödslar och 
vattnar på bästa sätt. Hur man startar med en välgörande kompost, 
gräver och bearbetar jorden för ett bra mikroliv som ger 
förutsättningar för skiftande former av odling. 
Ett lexikon ingår på vilken jord olika växter behöver 
 
Kunskap – grunden för en lyckad trädgård. Ulla Holmström 
 

Drivbänken. 

Drivbänkarna utgjorde hjärtat i gamla köksträdgårdar. Här drev man 
upp plantor, odlade primörer eller värmekrävande växter. Det är dags 
att de får en renässans. 
Hur man gör en drivbänk finns det många beskrivningar på. Men det 
viktigaste är att det finns en kant runt omkring jorden så att den hålls 
på plats. Gamla fönster eller plast att täcka planteringen är också 
viktigt och så att den får en bra placering så att den får bra med solljus. 
Jag tror att vi är många som kan göra en egen variant av denna gamla 
planteringsform.   Aina Holmgren  



  

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 . 1215-3  
 
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 
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