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marithanorlund@hotmail.com

Sekreterare

Kerstin Marklund
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Vice sekr Solweig Widmark-Andersson
Nyckelgatan 20 070-371 89 49
931 63 Skellefteå
390 89
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Kassör & Eva Lindmark
107 35
medlems- Hedgatan 26
070-211 90 28
ansvarig 931 49 Skellefteå
kurt.lindmark@gmail.com
Ledamot

Stig Holmgren
0910-190 28
Yttergatan 16
070-365 49 53
931 63 Skellefteå

Ledamot

Ulla Holmström
150 79
Hemmansg. 249 070-392 63 54
931 56 Skellefteå
ulla.holmstrom@torpet.ac

Ledamot

Inger Höglund
157 08
Ö Nygatan 138 070-24 68 375
931 35 Skellefteå
inger.hoglund@skelleftea.se

Ledamot

Göran Lundmark
190 11
Bölevägen 9
073-180 17 58
931 63 Skellefteå
fixgoran@hotmail.com

Valberedn. Catrine Arvidsson
77 76 28
sammank. Dungatan 19
070-673 52 01
932 31 Skelleftehamn
catrine.arvidsson@allt1.se

www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet

Lena Johansson, 070-339 99 25, lena.johansson@kotten.ac

Redaktionskommitté för Grobladet är:
Ingrid Bredberg, 0910-387 12, 070-695 42 41, Lena Hugoson, Maritha
Norlund och Solweig Widmark-Andersson. Erika Boström, layoutansvarig.
Bidrag till Grobladet kan skickas till ingrid.bredberg@linkarkitektur.se,
märk mailet GRObladet. Skriv gärna något om hur Du har lyckats med något speciellt.
Det behöver inte alls vara långt och märkvärdigt. Ju fler tips från läsekretsen, desto
bättre. Tänk på att redaktionskommitténs inspiration kan tryta!
Vi hoppas förstås på trevliga bidrag från just DIG!

Resekommitté

Stig Holmgren, 0910-190 28
Yttergatan 16, Skellefteå
Karin Ekenstedt,
0910-72 00 62
Högåsvägen 32, Kåge
karin.ekenstedt@skelleftea.se
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Ett jättestort tack!
till Er som skänkt och skänker vinster till våra lotterier. Kommande lotterier blir 17 november och
25 januari.

Vice ordförandes rader

Tomatodling utan växthus
Jag flyttade under vintern från en trädgård
med enorma utvecklingsmöjligheter till en
lägenhet på Anderstorp.
När våren kom kändes det omöjligt och
hopplöst när jag saknade växthus och
odlingsmöjligheter. Men i mitten av mars
började det klia i fingrarna och jag sådde
ett stort antal tomatfröer av många olika
sorter.
Dom högväxande tomaterna fick min son
och hans sambo ta hand om i sitt växthus,
busk- och ampeltomaterna hamnade på
min uteplats som vetter mot söder. Där har
jag fått massor av gula och röda tomater,
mycket tack vare den varma och soliga
sommar som vi haft.
Det går jättebra att odla tomater utan
växthus men tänk då på att:
• Välja sorter som mognar vid lägre temperatur.
• Ordna med så mycket lä som möjligt.
• G e tomaterna rikligt med vatten och
näring.
Hösten har nu börjat göra sitt intåg i våra

trädgårdar, frostknäpparna märks bl a på
dahliornas blad. Nu får vi hoppas att det
kommer ett rejält snötäcke över växterna
innan vinterkylan kommer.
Hoppas att ni alla trivs i den nya för
eningen, vi i styrelsen vill gärna att ni hör
av er med idéer om vad ni vill ska hända
i föreningen. Kom gärna med bidrag till
hemsida och tidning.
Har ni tagit några bilder i trädgården i
sommar? Vi vill gärna se dom!
Hoppas vi ses i höst och vinter. Med
vänlig hälsning

Maritha Norlund

Utgivningsplan för Grobladet
Nr
1/11
2/11
3/11

Sista manusdag
15 december
1 april
8 september

Hos medlemmarna
ca vecka 3
ca vecka 18 (med sommarprogram)
ca vecka 40

Annonspris Halv sida: 300:-, Hel sida: 500:-
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Sommarens
öppna trädgårdar
Trädgårdsällskapens dag, 30 juni
På Trädgårdsällskapens dag hade Eva
Lindblom, Liden, Varuträsk öppen trädgård för alla intresserade. Mer än hundra
personer hade i det vackra vädret sökt
sig dit för att njuta av hennes nyanlagda,
försommarprunkande trädgård. Här fanns

en blandning av buskar, perenner, sten och
vatten i en fantasifull komposition..
Även Eva Johansson, Nymyran och Märta
Eklund , Vargviksgården hade öppen trädgård för medlemmar i Skellefteå Trädgårdssällskap och andra intresserade.

Trädgårdsvandring i Burträsk, 24 juli
Vi hade tur med vädret lör
dagen den 24 Juli. Över 260
personer besökte Solveig
Lundströms trädgård i Bodbysund. Trädgården innehåller
mycket sten, barrväxter, rosor
(som tyvärr inte var till sin fördel
på grund av den gångna vintern)
och en och annan groda. Alla
verkade nöjda och det hördes
bara positiva kommentarer.

4

Trädgårdsvandring i Burträsk, 24 juli
 Lena V icaire har
en villaträdgård på ca
1 300 m2 mitt i samhället
Burträsk. Om man kommer
till trädgården på försommaren blommar pestemoner och på sensommaren
står liljorna i blom. Hon
har också experimenterat
med rena gruspartier med
gott resultat.

Gunda Lundström,
Bygdeträskliden har en
trädgård på landet i vacker miljö vid Göksjön.
Allergianpassad, med
ett stort antal succelenter,
taklökar, alpiner, sten,
grusplanteringar med
barrväxter, dammar, våtbäddar, krukodlingar,
gamla växter m.m.

Många hundra taklökar och
andra småväxter trängs bland
stenarna hos Gunda Lundström.

Anki Lindgren, Västomsun
det har en ung trädgård i utveckling, fylld med rosor, perenner, clematis och damm.
En ny del planeras inför nästa
år med tre trädgårdsrum och ett
inglasat uterum.
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Öppen trädgård
i Fäbodarna,
29/7
Hos Lilian och Sture Hofverberg möter vi en annorlunda Trädgård med Torparblommor/sommarblommor
och Lilians idéer hur man kan
ta tillvara rostiga saker och
använda i Trädgården. Hon är
med i gruppen som gör saker
tillsammans (Trädgårdskonst
– Gröna fingrar) Lilian är vår
idéspruta när det bl.a. gäller att
göra olika saker i betong.

Öppna Trädgårdar 2011
Börja redan nu fundera på om du skulle kunna 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.
Prata med någon i styrelsen så får du veta mer.

Besök vår fina hemsida!
Den sköts nu av Lena Johansson och hon ser gärna att Ni bidrar med bilder och annat av intresse som hon kan lägga in på sidan. Där kan Du även se hela ”Grobladet
med bilder och bonusbilder i färg.
www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet
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Tusen träd
gårdars dag,
8/8
Trädgårdsvisning på
Varvsgatan hos Johanna
Andersson. En liten trädgård mitt i stan som innehåller många intressanta
växter.

Roger och Magdalena Marklund
hade öppen trädgård på tusen trädgårdars
dag. Deras trädgård har sedan ifjol fått en
helt ny karaktär med de tre fina dammarna
och bäcken. Växterna som Roger samlat
ett par år är smakfullt placerade runt dam-

marna och man kan inte tro att det bara är
ett år sedan de grävdes och växterna kom
på plats. Fiskarna som de haft sen många
år får nu en härlig tid på sommaren då de
får simma ute.
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Beundrad rabatt i Bonnstan

”Röda rondellen”

Det känns trevligt för oss som planterat rabatten, att den är så uppskattad. När man är
där och klipper bort frökapslar, rensar ogräs
m.m. så är det många som stannar upp på
sin cykeltur/promenad och kommer fram
och ger eloger och ställer frågor.
En dag när jag var där stannade en 84
årig farbror med rullator, han var på väg
till Kyrkholmen för att få sig nygräddade
våfflor, som han saknade i sitt boende idag.
Han berättade att han haft villa och en stor
trädgård där de odlade bl.a. frukt o grönsaker. Hans fru hade varit duktig på att ta
tillvara och tillaga från trädgården.
I rabatten har vi blandat in en del ätbart.
Det har blivit en trend att odla ekologiskt
och vi mår bra i själen av att se det växa
och gro och sedan skörda grönsaker från
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den egna trädgården. Många grönsaker
har också vackra bladverk i olika nyanser
bl.a. Romersk sallad ”Marshall” o Mangold
”Rhubarb Chard” som fick fina frövippor.
Strandkrassing Lobularia maritima ”Carpet of Snow” sattes som kantväxt runt den
röda rondellen. Den har många av oss
direktsått och efter ett tag är blommorna
uppätna, bl.a. är det en typ av mal som
svävade över blommorna. Sprayade med
en blandning ”Pyretal”, så de har klarat
sig från skador och har blommat fint hela
sommaren.
Ett stort tack till mina medhjälpare Thyra,
Inga o Britt-Marie som gjort att rabatten blev
fin även i år.

Ulla Holmström

Röda Rondellen – erfarenheter
De sommarblommor som vi drivit upp från
frön har inte alla lyckats så bra. T.ex. Petuniorna blev tidigt fula i början av sommaren,
trots att vi tog bort vissna blommor för att
inte all näring skulle gå till att bilda frö.
Petunior klarar sig bättre om de är planterade under tak så att regnet ej förfular dem.
Har sett många offentliga planteringar med
petunior, men det har varit sorten ”Surfina”
bl.a. vid Café Stackgrönnan sorten Picasso
som troligen är mer hållbar.
Rävsvansarna blev ej så stora och ståtliga
som jag hoppats på och före invigningen
hade någon tagit en planta och en var
avbruten. Därför blev det ingen rävsvans
”Pony Tails” med skruvade blomhängen.
Rävsvansen Amaranthus caudatus ”Gurtain”
blev inte 150 cm, den stannade i växten?
Dessa blommor var upprättstående med
röda vippor.
En del växter fick vi byta ut för de fick ej

den rätta röda nyansen, bl.a. röd glimm som
blev rosa. Det är inte alltid att färgbilden
stämmer med verkligheten. Vi planterade
sommarnejlika istället. Röd malva fick stå
kvar trots att den gick åt det lila hållet, den
har varit fin hela sommaren, men vi har fått
plocka frökapslar flera gånger.
Flitiga Lisa blev en besvikelse och när den
kalla regniga perioden kom, försvann alla
blommor. I början av sommaren fick blommorna brännskador från solen, så den ska
troligen planters på en mindre solig plats.
Många av växterna stannade av när den
kyliga perioden kom i augusti. Bland annat har inte lejongapen blommat om och
Tigerögat stannade upp i sin blomning. Nu
blommar Rudbeckia hirta ”Cherry Brandy”
och sommaraster ”Princess Patricia” vackert,
men den senaste tidens regnande rår man
ej över.

Ulla Holmström

För faktablad i olika ämnen:
www.tradgard.org, där man under kunskapsfliken kan fortbilda sig
i diverse trädgårdsfrågor.
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Första blomningen
Inget är som väntans tider, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
Efter tolv års väntan har min buskpionen
blommat. Det skedde under midsommarhelgen
med två vackra blommor, men tyvärr var
blomningen kortvarig.
Jag vann en liten planta på Trädgårdsamatörernas sommarmöte i Öjebyn 1998,
troligen en Paeonia suffrutticosa ssp. Här
om dagen ringde en trädgårdsamatör från
Vällingby och berättade att det var de
som skänkt den lilla plantan som nu är ca
1,4 meter.
Nu har jag bundit en nylonstrumpa över
frökapseln och hoppas att det finns några
fröer när kapseln öppnar sig

Ulla Holmström

Snabbt sätt att föröka pioner
Ett relativt nytt sätt att föröka pioner har
under ganska många år gjorts av Johan
Pettersson i Sörmland.
Vad som behövs är pionfrön, färsk sphagnum-mossa* som klipps i centimeterlånga bitar och en plastburk, typ fyrkantig godisburk
som man får gratis på affär där lösgodis säljs.
Mossan som skall vara fuktig men inte
blöt, läggs i burken och pionfröna läggs
ovanpå mossan. Sätt på locket och ställ
burken i rumstemperatur. Kontrollera då
och då att det inte är för blött i burken.
Efter två - tre månader växer det ut en grodd
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*Vitmossa

och när grodden är ett par centimeter är
det dags att ställa burken i kylskåp eller
motsvarande temperatur. Så håller man
noggrann kontroll och efter ytterligare nån
månad uppstår en spricka i fröskalet och
det första karaktärsbladet börjar titta fram.
Så är det dags att försiktigt kruka upp de
små plantorna och fortsättningsvis behandla
plantorna som vanliga ”jordsådda” plantor.
Om man går in på STA:s rikshemsida och
klickar på ”arkiv” kan man läsa mer i Johan
Petterssons artikel och se bilder.
Källa: STA:s hemsida

Höstens läckerheter
Glöm inte njuta av höstens läckerheter!
Kantareller och trattkantareller tillhör ju de
klassiska njutningarna
från svampskogen.
Men när första frosten slagit till dyker frostvaxskivlingen upp, som
bruna, blanka knappar i
mossan och bland höstlöven och med sin ofta
orangula undersida. De
utvuxna exemplaren kan
bli grannt trattformade.
Går fint att torka.
Mycket god, mild smak,
passar i grytor och såser.

Ingrid Bredberg

Beskrivning

•H
 att som ung välvd till utbredd, med åldern svagt trattformad, slemmig i fuktig väderlek, gulbrun till gråbrun, ofta med
olivgrön ton.
•S
 kivor glesa, vidväxta till svagt nedlöpande, ljusgula till orange.
• F ot ljusgul, avsmalnande mot fotbasen, i fuktig väderlek slemmig och med en slemring högt upp på foten.
•K
 ött vitt till gult, med mild doft och smak.
• Ibland förekommer röda fläckar eller strimmor på hatt och fot.
Växer ofta bland renlav med tall över hela Norden. Brukar visa
sig först efter den första nattfrosten.
Plockas enklast vid torr väderlek då den annars blir slemmig och hal.

Trädgårdarnas utveckling
sedan 1960-talet
Trädgårdscafé den 18 oktober.
Jan Borg berättar om drygt 40 års medlemskap i trädgårdssällskapet.
Hur var då, hur är det nu? Sällskapets och trädgårdarnas utveckling sedan
1960-talet och lite historik kring tidigare epoker i sällskapen.
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Skellefteå Trädgårdssällskap

PROGRAM 2010-2011
Mån 18 okt
kl 19.00

Trädgårdscafé*
Gamla seminariet
Jan Borg berättar och ger en historisk återblick
kring Trädgårdsällskapen i Skelleftå. Se info sid 11.

Ons 17 nov
kl 19.00

Trädgårdscafé*
Gamla seminariet
” Sinnenas Ateljé” från Piteå berättar om sina
”Gröna miljöer för alla sinnen”. Lotteri samt
lottdragning med pris till årets sommarbild, se sid 17.

Tis 30 nov
kl 18.30-21.00

Julpysselkväll
Se nedan.

Blomsterlandet

Tis 25 jan
kl 19.00

Trädgårdscafé*
Inspiration för kommande vår med Märta Eklund.
Lotteri.

Gamla seminariet

*I samarrangemang med
OBS! Se alltid i senaste Groblad och hemsidan ang ev programändringar

Julpysselkväll
Den 30 november kl. 18.30-21.00 bjuder
Blomsterlandet in till julpysselkväll.
Bli inspirerad och plantera din julgrupp, ta med
eget kärl om du vill. Gratis jord och mossa.
Blomsterlandet bjuder på fika. Föranmälan till
Stig Holmgren mob 070-365 49 53
eller Lena Hugosson 070-567 34 70
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Plantmarknaderna

Årets plantmarknader på Nordanå
och i Kåge blev som vanligt mycket
lyckade. Bland alla växter fanns
även små kycklingar.

Vårt nya träd
gårdssällskap
Nu är vi 582 medlemmar
familjemedlemmarna oräknade.
Under året har vi fått en tillökning
med 42 st (dock ej genom frösättning). Välkomna!
Och verksamheterna sprudlar,
trädgårdsvisningarna har varit
många och välbesökta i sommar
som vanligt.

Trädgårdsmentorer

Glöm inte att det
finns
trädgårdsmentore
r,
som Du kan ringa
till och få
goda råd av, näm
ligen:

Gun Dahlberg....
..............313 64
Anitha Hedlund-N
yström.72 63 85
Ulla Holmström...
..............150 79
Ann-Sofi Linder.....
.............351 95
Alva Nilsson........
.............133 56
Berit Lindström......
............ 179 45
Christina Kronqv
ist......... 70 17 19
Stig Holmgren. ...
..............190 28
Maritha Norlund..
..........72 11 38
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Några av

Vargviksgårdens
aktiviteter i somras

30.6
Trädgårdssällskapens Dag
24.7	Öppna trädgårdar i Burträsk
bygden
8.8
Tusen Trädgårdar
Vid dessa tillfällen fick jag massor med
härliga besök, bl.a. från vårt trädgårdssällskap.
Att få dela trädgårdsintresset med så
många likasinnade är fantastiskt!
Några kännetecken
för min trädgård
Jag försöker skapa partier där växterna
framhäver varann och jag tror att dom även
känner samhörighet med varann.
Förutom matchande blomning på olika
tider har jag även stor variation på bladens
färg och form.

Jag får då partier som jag tycker är vackra
hela tiden.
Ett stort tack till alla som hittade hit till min
trädgård! Hoppas att vi ses till våren!

Märta Eklund
www.vargviksgardenstradgard.se

Kom ihåg att skicka material
till hemsidan och Grobladet
Kul material, bilder, tips, recept, hört inom trädgård, enkelt att snickra mm
Skicka till Ingrid Bredberg, GRObladet och till Lena Johansson, hemsidesansvarig
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Höstfest med potatistema
Höstfesten med potatistema blev en mycket
uppskattad tillställning.
Vi samlades först för att avnjuta Solgerd
Stenbergs härligt kryddade grönsakssoppa.
Soppan var kryddad med bl a rosépeppar,
libbsticka, salt och vitpeppar. Topping med
örtkryddad turkisk yoghurt.
Efterrätt med prinsesstårta och kaffe eller
the.
Mätta och nöjda satte vi oss ner för att lyssna på en föreläsning av Torsten Lindberg,
lärare vid Forslundagymnasiet i Umeå.
Vi fick lära oss vad man ska tänka på vid
sortval och odling av potatis.
Vad ska vi sätta, mandel eller rund potatis?
Väljer vi mandelpotatis finns egentligen
bara en sort. Väljer vi rundpotatis finns
ett flertal sorter. Torsten delade ut en sortvalslista (finns på jordbruksverkets websida
www.sjv.se).
Om man vill få tillgång till de sorter man
önskar är det bäst att vara ute i god tid.
Vid val av sort är det många faktorer att
tänka på, några viktiga egenskaper är:
• Tidig mognad men ändå bra lagringsegenskaper.
• Hög motståndskraft mot bladmögel och
brunröta.
• God smak och goda kokegenskaper.
• Motståndskraft mot rost.

Vid sättning:
• Vänta tills jordtemperaturen är >8 grader. Lämpligt ph 5,8.
• Radavstånd på 80 cm minskar risken för
brunröta, samt mindre risk att potatisen
kommer fram i dagsljuset vid kupningen
och blir grön. Ät inte potatis som har om
än så lite grön kulör! Men de duger bra
som utsäde
Efter föreläsningen blev det en bra dialog
med många frågor och svar.
Träffen avslutades med att vi lottade ut
odlade grönsaker, frukter och blommor
som medlemmarna tagit med och skänkt
till lotteriet.
Vi tackar alla för att ni bidrog till denna
trevliga kväll.

Maritha Norlund
Litteraturtips:
Potatis – mycket mer än Bintje av Stefan
Olsson finns i vårt bibliotek.
Torsten Lindberg,
lärare vid Forslundagymnasiet
i Umeå.
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Recepten hämtade ur ”Ta vara på
frukt och bär” av Anita Danielsson,
ICA-förlaget.

Hjortronsylt
ca 1 ¼ lit
2 liter hjortron ( 1 kg)
6 dl socker
Rensa bär och varva i gryta. Sjud på
svag värme 120 – 15 min. Skaka grytan
då och då. Skumma väl. Häll upp på heta
burkar, förslut och frys in sylten.

Hjortronlikör
4 dl hjortron
4 – 5 dl sprit
2 dl strösocker

Fyll en burk med bär och häll på sprit så
det täcker. Låt stå några månader och sila
sedan av spriten. Häll upp på flaska. Strö
sockret på bären och låt det stå en vecka,
skaka om då och då.. Sila av sockerlagen
och häll i flaskan med bärextrakt.
Smaksätt gärna varm hjortronsylt med
likör och servera till glass.

Körsbärslikör
ca 2 lit
2 liter körsbär
9 dl ( ¾ kg) socker
½ vaniljstång
1 bit kanel
5 nejlikor
2 msk stötta körsbärskärnor
1 liter rom
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Allt blandas i en stor glasburk som binds
om och får stå i ett soligt fönster. Skaka
om då och då särskilt första veckan.
Likören är färdig efter 3 månader. Sila
upp på små flaskor, korka och förvara
svalt.

Körsbärssaft
ca 2 lit
Använd syrliga bär till saft, de ger den
finaste smaken.
2 liter körsbär
4 dl vatten
6 dl (500 gr) strösocker/ liter saft
1 krm natriumbensoat

Rensa och skölj bären. Lägg dem i en
gryta och häll på vattnet.
Koka under lock ca 10 min. Kläm gärna
sönder bären mot grytans kant.
Sila bären genom silduk. Mät saften och
häll i rengjord gryta. Tillsätt socker. Koka
upp och skumma väl under tiden.
Rör ut konserveringsmedlet i lite av saften
och rör ner i grytan.
Fyll på heta flaskor upp till kanten och
tillslut flaskorna genast.

Vilken är din bästa

SOMMARBILD
Vi vill gärna se den!
Skicka in den till oss så kanske den ”hemliga”
lådan blir din! Du skickar/lämnar/mailar din
bild till vår hemsidesansvariga Lena Johansson (se sid 2 mail/adress).
OBS! Inlämning framflyttad till 31 oktober,
dragning den 30 november. Endast en bild/
medlem.
Om du lämnar in ett foto, märk det med namn
och telefonnummer på baksidan. Du får det
tillbaka den 30 november på caféet.

Vi förbehåller oss rätten att använda
bilderna på hemsidan och i Grobladet.
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Vinterbygg minst en fågelholk!
Olika fågelarter – olika holkar
Det finns många olika ritningar över hur man
bygger holkar. Man bygger holkar i olika
storlekar, beroende på vilka fågelarter som
man vill ska komma och lägga ägg i dem.
En del arter behöver ha stora hål för att
komma in, andra behöver bara små, små
hål. Hålet får inte vara för stort, för då kommer ekorren lätt åt att stjäla äggen.
Skydda holken mot inbrott av
hackspettar!
Spika nubb runt ingångshålet eller sätt plåt
runt hålet, då håller du hackspettarna borta
från holken.
Bygg en fågelholk själv
Här nedan till höger ser du en lista över de
fåglar, som vi tagit fram holkritningar till.
Genom att klicka på namnet på den
fågel du vill bygga en holk till, öppnas
ett nytt fönster med en ritning till just
den fågelholken. Ritningen är i ett större
format och är lämplig för att skriva ut.
Därefter är det bara att börja bygga!
Att sätta upp holkar för fåglarna är en
liten, men viktig, naturvårdsinsats! Det finns
inte många gamla träd kvar i skogen numera för fåglarna att bygga sina bon i.
Det är nästan bostadbrist för fåglarna i
skogen. Därför är alla holkar som hängs
upp bra, oavsett om den hängs upp i ett träd
i skogen eller hemma i trädgården. Sätter
man upp den hemma på tomten, ska man
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dock tänka på att sätta den på en lugn och
skyddad plats. Inte precis där alla springer
och leker. Fåglarna vill helst ha en lugn plats
när de lägger ägg.
Kloka byggråd
Man måste vara noga med att sätta fast
holken stadigt. Annars kan den ramla ner
och då går alla äggen sönder. Bäst är
om man hänger upp den i trädet med ett
grovt snöre. Då behöver man inte spika i
trädstammen.
Om man spikar fast framsidan med bara
två spikar längst upp på sidan, kan man
öppna den som en dörr. Spikarna fungerar
som gångjärn och man kan lätt öppna och
göra rent när fåglarna har flyttat. Se bilden
till höger.

På webben finns det
mycket bilder på roliga
och snygga holkar, se t ex
www.fagelholkar.blogg.se

19

Sommarresan 2010
Sommarens resa gick till Norrbotten den 31
juli. Där besökte vi

Och på eftermiddagen två trädgårdar i
Norrfjärden.

Ullabritt Hellströms trädgård
i Hällfors
En trädgård i lantlig miljö med stora ytor.
Där finns många perenner, damm, buskar
och träd på den 10.000 kvadratmeter stora
trädgården

Anita Anderssons trädgård
en villatomt med 70-talsträdgård, många
perenner, stengångar, träd och buskar

Ralf Lundstengården i Ersnäs
med god lunch, hantverksbutik och en
konstutställning

Ingela och Per Jonssons trädgård
en ung trädgård, 10-15 år på nacken, med
perenner, buskar, träd och blommor och
med ätbara inslag, och en stor damm

Den här ladugårdsbilden
är tagen hos Ulla Britt
Hellström i Hällfors.
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Och de här
taklökarna fanns
till beskådande hos
Anita Andersson.

Och till sist två bilder
från Ingela och Per
Jonssos trädgård.
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Julklappstips

Linorna surras fast
kring brädans midjor

Bräda minst
2,5 cm tjock

Plastgunga som
köps i butik
I den här gungan kan man både gunga med sving i cirklar,
snurra och gunga som vanligt.
Avståndet till trädet stam behöver vara så stort att risken
att gunga in i stammen inte blir för stor.(beror av hur högt
upp linan fästs)
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Ingrid Bredberg

Kampanj 1 januari - 31 maj

Medlemsvärvning!
Känner du någon, som vill bli medlem i Skellefteå trädgårdssällskap?
Tala då om följande för dem, så kanske vi ytterligare kan öka på vårt
medlemsantal.Du som värvar får ett presentkort på 50 kr.
Som medlem i Skellefteå trädgårdssällskap får
du sex nummer per år av Hemträdgården, RST:s
tidskrift för fritidsodlare.
Dessutom får du tre nummer per år av
GRObladet, d v s Trädgårdssällskapets lokala
medlemsblad.
Genom GRObladet får du information om föreningens omfattande verksamhet under året:
Trädgårdscaféer. Varje månad har
vi ett trädgårdscafé med en föreläsare och
gemensamt fika.
Trädgårdsböcker. Vi har ett rikhaltigt
bibliotek, där du kan låna trädgårdsböcker,
som kan ge dig såväl njutningsfull läsning som
kunskaper och idéer om trädgårdsodling.
Öppna trädgårdar. Under sommarmånaderna kan du besöka olika typer av
trädgårdar – ett populärt fritidsnöje bland våra
medlemmar!
Trädbeskärning. Du kan få hjälp av våra
trädbeskärare att få dina äppelträd beskurna
för en billig penning.

Trädgårdsresor. Minst en gång per sommar gör vi en längre trädgårdsresa tillsammans
med andra trädgårdssällskap.
Plantmarknad, samköp. Billiga plantor
finns att köpa på våra årliga plantmarknader.
Som föreningsmedlem kan du också köpa olika
trädgårdsprodukter billigare.
Sist men inte minst: i föreningen möter
Du nya trädgårdsvänner!
Lättaste sättet att blir medlem är att betala in
medlemsavgiften (250:- för 2010 + 20:- för ev.
familjemedlem. Namn på ev.familjemedlem önskas.) på vårt plusgirokonto 66 713-9 och skriva
på talongen att det gäller nytt medlemsskap.
Det går också att e-posta till:
kurt.lindmark@gmail.com eller använda
talongen nedan och sända in den till Medlemsansvarig under adress:
Skellefteå trädgårdssällskap
Eva Lindmark, tel 0910-107 35
Hedgatan 26, 931 49 Skellefteå

Namn . .........................................................................................................................................................................................................................
Adress .........................................................................................................................................................................................................................
Postnr .....................................................Ort .............................................................................................................................................................
Tfn .............................................................Värvare ................................................................................................................................................
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Skellefteå Stads Trädgårdssällskap

Cirklar att längta till
Inspirationskvällar i butik
Studieförbundet Vuxenskolan och Hemtrevnad inbjuder till inspirationskvällar!
På Hemtrevnad visas nya tyger och hur man gör fina gardinuppsättningar. Vi kombinerar
olika tyger för olika uppsättningar både till vardags och inför advent.
På Ljusexperten visar och berättar personalen hur man ljussätter sitt hem på bästa sätt.
Armaturer och nyheter inför advent.
Plats: Hemtrevnad, Skellefteå. Dag: onsdag 27/10 kl 18.30–20.00
Plats: Ljusexperten. Dag: onsdag 17/11 kl 18.30–20.00
Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, tel: 0910-850 10
Pris: 100 kr (betalas i entré) OBS! Begränsat antal platser

I pulvermosets land

Röjsågskörkort

En föreläsning med Mats-Eric Nilsson, den
hemlige kocken, om tillsatserna och fusket
med vår mat.

Startar vid fulla grupper
Pris: 1800:-

Dag: måndag 25/10 kl 18.30.
Plats: Arken. Pris: 100:(förköp SV:s lokaler, Kanalg. 32)

Motorsågskörkort

Lär dig hantera din motorsåg säkert och rätt
Startar vid fulla grupper
Pris: 1800:-

Anmälan och information:
Studieförbundet Vuxenskolan
Kanalgatan 32, 931 31 Skellefteå
0910-850 10
www.sv.se/skelleftea
skelleftea@sv.se

