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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  

Stig Hedenström 070-386 13 33 
Bodgatan 6 070-386 14 49 
931 53 SKELLEFTEÅ 
stighedenstrom@hotmail.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: 
Solweig Widmark-Andersson 
Nyckelgatan 20                 0910-39089 
931 63 Skellefteå          070-371 89 49 
solweig.wa@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 
Elisabet Wiklund  070-303 03 97 
Griffelgatan 20  
932 51 Bureå 
lisa.wiklund62@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 
marithanorlund55@gmail.com 

070-283 95 37 
 
Vi hoppas på trevliga bidrag 
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Ett tomatminne för livet! 

Det var tidigt 70-tal och jag hade satt tomater för första gången. Nu var 
det dags för utplantering av plantorna. En påse jord hade införskaffats, 
Simonstorp stod det. Namnet lät bekant eftersom min mamma oftast 
valde detta märke när hon skulle sätta om krukväxterna på vårvintern. 
Jag fyllde jorden i en stor låda som stod på balkongen, satte försiktigt 
ner tomaterna och fyllde på med mer jord. Efteråt vattnade jag och 
drömde om egna odlade tomater. 
Efter några dagar slokade plantorna och bladen gulnade mer och mer. 
Vad hade hänt? 
Jag tog fram påsen med jord och läste Simonstorp kogödsel. Plötsligt 
förstod jag att jag planterat i ren kogödsel. Inga plantor gick att rädda. 
Av det lärde jag mej att ren kogödsel är för stark för plantor och att 
läsa på påsen vad den innehåller. 
Nästa år gick det bättre plus att vi då hade blivit med växthus. I dryga 
40 år har jag satt tomatfrön och fascinerats av växandets magiska 
kraft. Att få berätta för barnbarnen att till sommaren når 
tomatplantorna upp till taket i växthuset och plocka solvarma tomater 
direkt från kvisten det är livskvalitet! 
Ett gott odlingsår önskar jag er alla!   Karin Ekenstedt 
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Plantmarknad 
Lördag den 9 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 2018 är Höstsilverax, Actaea simplex 

Den har ett mörkt bladverk toppat 
med skira doftande blomspiror 
som lyser upp trädgården på 
hösten. Denna perenn passar både 
som ensamväxt men också som en 
växt i samplanteringar. Årets 
perenn är de mörkbladiga som 
menas. Växten är frisk, härdig och 
lättodlad som en årets perenn bör 
vara. Aina Holmgren 
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Planteringen i Bonnstan 

Här kommer en hälsning från planteringsgruppen som har ansvar för 

”rondellen” i Bonnstan. 

Det är väldigt spännande och intressant att vara ny medlem i det stabila och 

kunniga trädgårdsgänget.  På planeringsträffen som vi hade på KomVux satt 

vi länge och diskuterade fram och tillbaka hur vi ville det skulle bli. Till slut 

bestämde vi oss. Årets tema blir: ”ljus sommarnatt”. – något vi alla längtar 

efter.  Rabatten kommer att gå i ljusa färger som lime, gul, vit samt inslag av 

lila. T ex. Blomstertobak, rosenskära, scharlakanssalvia och heliotrop. 

Eftersom jag är nybörjare på driva upp sommarplantor undrar jag hur det ska 

gå. Frön ska ju först ha värme, vatten och inte för mycket, sen svalare och 

mycket ljus osv. 

Tur att jag inte är ensam om detta. Nu återstår det bara att se om vår idé blir 

verklighet. 

Planteringsgruppen gm. Lena Karlsson 
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www.vargviksgardenstradgard.se 
marta@bodbysund.se 

Öppna trädgårdar 2019 

Fundera på om du vill 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. 

www.vargviksgardenstradgard.se
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Program 2018 
OBS!  Om inget annat anges så är platsen Gamla seminariet 

Ons. 2 maj kl. 18 Demonstration, av äppelträdsbeskärning 
  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 
 
Sön. 1 juli kl. 14.00  Invigning av rabatten i Bonnstan 
 
Sön. 1 juli   Tusen trädgårdar, anmäl dig på deras 

hemsida om du vill vara med och visa din 
trädgård 

 

Lör. den 28 juli  Sommarresan går i år till Norrbotten. Vi 
åker från Folkparkens parkering med buss 08.00 mot Piteå och sen till 
Hortlax, ta med förmiddagsfika själv. Resa, lunch och eftermiddagsfika 
ingår i priset. 
Vi räknar med att vara hemma senast 18.00 Pris: 370kr, anmäl dig 
genom att betala in avgiften på plusgiro 66713-9, Skriv ditt namn och 
resa. 
 
10 september kl 18.00   Höstfest, se separat annons 
 
Tisdag 16 oktober kl.19.00  

Trädgårdskafé (program meddelas senare). 
 

Måndag den 12 november kl. 19.00 Trädgårdskafé, lotteri, Ulla och 
Solveig berättar och visar bilder från trädgårdsmässan 2018, fler 
berättelser från medlemmar välkomnas från sommarens 
trädgårdsupplevelser.  
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Öppna trädgårdar 

Trädgårdssällskapens dag  
Onsdag den 27 juni kl 18-20  
Ove Andren Lönngatan 12 Skellefteå 
 
Onsdag den 18 juli 18-20  
hos Gunilla Lundmark Furubacksv.14 Ursviken. 
 
Onsdag den 8 augusti 18-20  
Hos Magdalena Kronqvist Sjökortsgatan 6 Ursviken. 
 
Onsdag den15 augusti 18-20  
hos Tatiana Henriksson Styrbordsg.19 Örviken 
 
Onsdag den 29 augusti 18-20 
Katrin Arvidsson, Dungatan 19 Skelleftehamn 
 

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 
 
 
 
 

Kom ihåg dina medlemsrabatter 

Oves plantor har 10% för medlemmar hela sommaren. 

 

Trädgården i Ursviken 10% medlemsrabatt under maj månad 

 
  
 

Hästgödsel 
finns för gratis avhämtning på Rosengård  

för föreningsmedlemmar. 
OBS! Man får lasta själv.   

bild Flickr/Fritz Park 
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www.tradgardeniursviken.se 

http://www.tradgardeniursviken.se/
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www.tradgardnymyran.se 
 

  

http://www.tradgardnymyran.se/
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lla Holmström i Skellefteå trädgårdssällskap fick motta 
utmärkelsen ”Trädgårdens eldsjäl” av Riksförbundet Svensk 

Trädgård under trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar i Stockholm. 
Ulla får priset för att hon troget och glatt engagerat sig i arbetet med 
och runt omkring föreningen.  

Grattis Ulla! 

Stort Tack 
 

Vill jag rikta till Trädgårdssällskapets styrelse som nominerade mig till 

RST:s utmärkelse ”Årets Eldsjäl” ni kan läsa mer på vår hemsida 

http://www.skellefteatradgardssallskap.se/ Helt plötsligt har man 

blivit kändis, se även reportage Norran 6 april och tack till alla som 

kommer fram och grattar mig när jag är på stan. 

Tillsammans med Solweig åkte jag ner till Trädgårdsmässan i 

Stockholm, som blev en spännande upplevelse. Många frågar vad fick 

U 

http://www.skellefteatradgardssallskap.se/
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du? Svar: Äran, flyg, flygtaxi, hotell, tre rätters lunch, diplom o 

fickpengar (500 kr)  

Jag skulle vara på scen kl. 11.00 så min tanke var först att jag skulle fixa 

till min Västerbottensdräkt men uteslöt detta då den krympt i 

garderoben. 

Första gången jag var på Trädgårdsmässan var 1997 när jag bl.a. 

kontaktade Lars-Erik Samuelsson o Ulf Schenkmanis och de kom första 

gången och besökte vårt trädgårdssällskap. 

När jag tittar bland en del foton så besökte jag även trädgårdsmässan 

2003 när jag åkte med en buss som kom från Norrbotten. 

Vi kommer att sammanställa en del bilder och berätta till hösten om 

allt vi såg. 

Man behöver minst två dagar för att gå bland alla montrar och så är det 

många bra föreläsningar som man vill besöka, men en del får man 

prioritera bort. 

 
Ulla    

 

Höstfest med soppa 

Måndag den 10 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 2018. 
  
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! 
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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 
 

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

Musta dina äpplen i höst hos Ängarnas Trädgårdsmästeri. 

Mustning, pastörisering och 3 eller 5 liters bag-in-box kostar 25:-/liter 

 

Minsta vikt 50 kg för att få helt egen must. 

Titta gärna in på vår hemsida www.apeltorpet.se för 

mer information. 

Vi har även hämtservice för 3,60/km 

 

Ring oss gärna på 0706980552. Välkomna! 

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 

http://www.apeltorpet.se/
mailto:gunilla.ursviken@gmail.com


  

rädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar genomfördes 22-25 mars 
i Älvsjö, Stockholm. Mässan är nordens största med över 300 
utställare. Trädgårdsinspiration i form av bland annat 

balkonger, där ett antal kreativa trädgårdsprofiler bjudits in för att 
skapa personliga trädgårdsrum. Intressanta föreläsningar med ett 
varierat innehåll.  
På rådgivningsgatan kunde man ställa sina frågor till utbildade 
trädgårdsrådgivare.  
Trädgårdsshopping från frö till växthus, och nästan allt där emellan 
erbjöds. 
Kunskap, tips o njutning! 
    Anders Ekenstedt 

T 



  

 



  

  
 

Hemsida: www.bortmedstubben.nu 

e-post: info@bortmedstubben.nu 

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

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


  

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 

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

