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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

Vi hoppas på trevliga bidrag
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Redaktionens rader.
En solig, varm och skön sommar har det varit i år. Men den har också
varit oroande, allt står inte rätt till om vi tänker efter. Ett förändrat
klimat är på gång eller är redan här. Men vad kan vi lära oss av denna
sommar? I Sverige är vi ju väldigt bortskämda på många sätt, t. ex. om
vi vill ha kallt vatten så spolar många rent vatten ner i avloppet tills det
är tillräckligt kallt. Om något spills ut så tar många en lång bit
hushållspapper och torkar upp spillet. I tidningen LAND kan man få
många goda råd och här förmedlar jag några. Det mesta är självklart,
men det kan behöva påminnas om.
1.Ta hand om det som naturen bjuder på- frukt, bär, blommor och blad
av alla sorter.
2.Spara på vatten. Ta reda på vattnet från potatis, grönsaks och
äggkoket, detta blir blommorna glada för (naturligtvis utan salt).
Rengör dina potatisar och grönsaker i en bunke i stället för under
rinnande vatten och ge det till någon växt som behöver det.
3. Lägg fram en hög med ”skräptyg”- trasiga lakan, ensamma
sockar,m.m. Använd det till att torka ur stekpannan eller slasken och
annat som du annars skulle ha använt hushållspapperet till. Frågar
man barn om varför man ska göra så blir svaret snabbt ”för att spara
på träden”.
Jag hoppas verkligen att vi alla kan hjälpas åt att vara rädda om vår
jord så att vi kan både dela med oss till de som ingenting har och få det
vi behöver i denna del av världen.
Aina Holmgren

Ett stort tack till er som öppnade era
trädgårdar i sommar så att medlemmarna
fick komma för att njuta av allt vackert!
Styrelsen
3

Några bilder från de trädgårdar som visades under sommaren
27 juli
Anton och Ulrika Andréns trädgård

18 juli
Gunilla Lundmarks trädgård
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15 augusti
Tatiana Henrikssons trädgård

29 augusti
Christina och Jan-Olof
Kronqvists trädgård
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Planteringen i Bonnstan ”Ljus Sommarnatt” hur blev det?
Vilken sommar o höst vi har haft, men alldeles för lite regn o en jobbig
sommar för de som haft ansvaret med vattning m.m. Tack Lena, Doris o
Eivor som kämpat med vattningen,
Jag, Inga o Thyra har varit entledigade från detta p.g.a. olika krämpor
Jag läste om vår plantering ”Fjärilsrestaurangen” 2008 och att den frös
den 3 sept och våren 2009 när vi planterat den 8 juni ”Glad gul
galenskap” så fick vi lägga över fiberduk för det var så nattkallt. I år
rensade vi rabatten den 7 sept. p.g.a. att det stormat och stödpinnar
gått av, så allt blev huller om buller.
Heliotropen var fortfarande stor o kraftig o jättefin, Tagetesen ”Vanilla”
hade delvis ruttnat, varför? Rosenskäran ”Xanthos” blommade
fortfarande fint men blåste omkull liksom blomstertobaken ”Lime
Green”. Tyvärr blev den nya för året Scharlakanssalvia ”Summer Jewel
Lavender” ingen hit, däremot har taklökarna trivts i torkan och
värmen, tack Lena för alla dessa som du fixade.
Jag hade tagit på mig att jag skulle driva upp några olika gräs bland
annat prydnadsgräset ”Frosted Explosion och Pärlhirs ”Jade Princess”
men det blev fiasko, de grodde och sedan tippade de omkull. Det blev
lite panik så vi köpte några Fontängräs Panicum virgatrum från
Hälsans trädgård dessa blev stora o vajade så fint i planteringen. Även
några ekorrkorn Hordeum jubatum planterades och dessa har varit
jättefina, men vi skulle ha klippt ner dem, då har de blommat igen. Det
var massor med frövippor så nästa år kommer det att gro plantor lite
här o där, ett tacksamt gräs som kan bli flerårigt.
Tack Doris för de fina skyltarna som du fixade o Lena som kom med
idén Ljus sommarnatt.
Vi behöver bli fler i denna grupp, Ni behöver ej ha tillgång till växthus,
vi behöver hjälp med idéer, plantering och skötsel under sommaren. Vi
har så trevligt på våra sammankomster så ni är välkomna att komma
med.
Blomstergruppen Lena, Doris, Eivor, Thyra, Inga
/gm. Ulla Holmström
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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.

För att underlätta för de som delar ut GRObladet,
är det bra om ni märker era postlådor med namn
och nummer.
Tack på förhand!
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Program hösten 2018 och våren 2019
Om inget annat står så är våra träffar på Gamla Seminariet.
Tis 16/10 kl. 19.00
Mån 12/11 kl. 19.00
2019
Tis 29/1 kl. 19.00

Trädgårdscafé. Gunilla Lundmark berättar
om en vandringsresa på Kreta och om hur
man vintrar Dahliaknölar
Trädgårdscafé. Ulla och Solveig berättar och
visar bilder.
Trädgårdscafé. Bengt Wennstig visar bilder
och berättar om träd och buskar som han fått
att trivas i Norrbottniskt klimat

Årsmöte och Trädgårdscafé
Måndag den 25 februari kl. 19.00
Gamla Seminariet
Program
Kommer i nr. 1/2019
Vi bjuder på fika!
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen
OBS! Motionstiden går ut den 31 januari

.

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan
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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

Utgivningsplan 2019
Nr
1/2019
2/2019
3/2019
Annonspriser:

sista manusdag
23 december
1 april
8 september
Helsida 500:-

Utkommer
ca vecka 5
ca vecka 18
ca vecka 40
Halvsida 300:-

Nästa års medlemsavgift ska betalas
in på ett nytt plusgirokonto 1215-3
Om alla fick ett växthus när han föddes skulle han inte våga lämna det
med risk för att elden slocknade och det skulle göra slut på alla krig.
Kapten W.E.Johns , My Garden, 1940
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Trädbeskärning inför 2019
Beskärning av äppelträd 2019 sker om öster om E4:an.
Kostnad: 150 kr/äppelträd – enkel beskärning ca 20 min
Kostnad: 150 kr extra/äppelträd - omfattande beskärning,
och påbörjad halvtimme.
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 och
hjälper Dig.
Efterlysning! Trädbeskärare sökes. Kurs bekostas av
föreningen. Vid intresse kontakta Ingrid Bredberg för mer
information. Se kontaktuppgifter på sid. 2

Öppna trädgårdar 2019
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
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Årets sommarresa i trädgårdens tecken
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Saftig Squashpaj för 4 personer
Pajdeg:
125 gram smör
250 gram vetemjöl
½ tesked salt
1-2 matskedar kallt vatten

Ugnsvärme 200 grader

Blanda ingredienserna till pajdegen
Tryck ut i en pajform som sen ställs i frysen i 30 minuter.
Förgrädda i 10 minuter i mitten av ugnen.
Fyllning:
1 squash
3 dl riven grevéost eller annan ost (bra tillfälle att använda överblivna
ostbitar)
1-2 rivna vitlöksklyftor
3 ägg
2 dl grädde
Salt och peppar efter smak
Riv squashen ner i bunken och bland ner den rivna osten.
Pressa ner vitlök, blanda ner äggen och grädden.
Salta och peppra. Gott med svartpeppar om man tycker om det.
Häll ner fyllningen i pajskalet
Grädda i 30-40 minuter (den blir ganska brun)
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