


Skellefteå trädgårdssällskaps 

STYRELSE 
 
 

Ordf  Gunilla Lundmark  076-118 37 40 
Furubacksvägen 14 515 48 
932 37  Ursviken  
gunilla.ursviken@gmail.com 

Vice ordf  Maritha Norlund  72 11 38 
 Fäbodgatan 68  070-283 95 37 
 931 56  Skellefteå 
 marithanorlund@hotmail.com 

Sekre-  Kerstin Marklund  160 07 
terare  Varvsgatan 6 D  070-64 22 007 
 931 34  Skellefteå 
 kemilia@bredband.net 

Vice sekr  Solweig Widmark-Andersson 
 Nyckelgatan 20  070-371 89 49 
 931 63  Skellefteå  390 89 
 solweig.wa@bredband.net 

Kassör &  Eva Lindmark  107 35 
medlems- Hedgatan 26  070-211 90 28 
ansvarig  931 49  Skellefteå 
 kurt.lindmark@gmail.com 

Ledamot  Ingrid Bredberg  387 12 
 N Stationsgatan 6 070-695 42 41 
 931 41  Skellefteå 
 ingrid.bredberg@linkarkitektur.se 

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, 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. 
Bidrag till Grobladet kan skickas till: 

ingrid.bredberg@linkarkitektur.se 

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 

Ortsombud 
Då vi nu har blivit ett så stort område inom vår 
förening skulle det kännas bra om vi kunde ha ombud 
ute i byarna runt Skellefteå. Lämna förslag på namn 
till någon i styrelsen. 
I Boliden har nu utsetts vårt första ortsombud: 
Christer Tjernlund, tel. 0910-58 01 46 
Kåge: vakant 
Har du fler förslag på platser (Kusmark, 
Skelleftehamn…) och personer lämpliga för 
ortsombudssysslan? Tipsa Gunilla! 
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Redaktionens rader 

Leva med trädgård 
I TV-programmen visas ”att anlägga 
en trädgård” i idel nya varianter. 
Traktorer kommer med stora lass av 
grus, sten, jord och plantor, och något 
helt nytt växer fram. 
 

Men i mitt liv med trädgård gäller 
att med sekatör, ogräshacka, spade, 
grep och kompost förvalta en 
prunkande och lummig 30-talsträd-
gård. Att så gott det går vårda det 
Martin Höög en gång skapade. 

 
- ”Här ska sås in med sallad, ärter, 

persilja och lök” sa han till mig och 
tog fram fröpåsarna, ställde sig på 
knä och luckrade. ”Luckra, luckra och 
luckra igen då växer det bra”. Sen 
flyttade han till äldreboendet! 

 
Årtiondena går och nu sitter jag 

och längtar tills vi får sitta under eken 
och mumsa på vår trädgård; 
rödbetsprimörer med smör, färsk-
plockad sallad med ärtor och örter, 
salladslök och rädisor och hallonsylt i 
filen. Och med äppel-, klarbär-, och 
plommonträdens blomning på nät-
hinnan. Perennrabatterna som är kom-
ponerade så att den ena blomningen 

tar vid när den förra gjort sitt. Enkelt 
och opretentiöst. Tack Martin. 

Våren kommer i år igen! 

Ingrid Bredberg
   

Utgivningsplan för Grobladet 

Nr Sista manusdag Hos medlemmarna 
3/11 8 september ca vecka 40 
1/12 15 dec ca vecka 3 
2/12 1 april ca vecka 18 
 
Annonspris Halv sida: 300:-, Hel sida: 500:- 
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Två plantmarknader 
 

Lördag den 4 juni, kl 10-12 på Nordanå 
Söndag den 5 juni, kl 12-14 på Holmforsgården, 

vid kyrkan i Kåge 

Välkommen att både sälja och köpa plantor! 
Du, som skall sälja plantor, ställer upp dem timmen före 

försäljning. Du kan sälja både perenner och 
sommarblommor. 

Var och en sköter sin egen försäljning. 

På Nordanåmarknaden lämnar Du 10% av intäkterna till 
föreningen (Eva Lindmark) för att täcka kostnaderna där. 

Märk dina krukor med växtens namn och pris. 

 

Stubbfräsning, 
Trädfällning 

Trött på stubbar som är i vägen? 
Har du fått nog av missprydande grästuvor? 

Less att köra trimmer för att bli kvitt långt 
gräs kring stubben? 

Ring genast. Jag fixar dina problem lätt och enkelt 

0910-71 19 90, 070-363 77 04 

ove@helgo.net 
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Växtmarknad 
söndagen den 31 juli 2011 i Bygdegården, Bodbysund, Burträsk (skyltat vid väg 

364) dit alla är välkomna.  

Försäljare kommer att vara Larz Danielsson (www.spezialplant.nu),Leif Blomqvist 

(www.blomqvistintaimisto.com), Märta Eklund (www.vargviksgardenstradgard.se), 

Eva Johansson (www.tradgardnymyran.se) samt övriga STA-medlemmar som vill 

sälja plantor. Det är alltså stor chans att hitta ovanliga och prisvärda växter! 

Marknaden öppnar Kl 13.30 för STA-medlemmar och kl 14.00 för allmänheten. 

Välkomna!  

www.sta-ovrenorrland.se                                  Studieförbundet Vuxenskolan, Burträsk 

 

 

VÄLKOMMEN 

PÅ PICKNICK MED 
TRÄDGÅRDSVANDRING 
I MIN GÄSTTRÄDGÅRD 
 

 

Ta med Dina vänner, här finns något för alla sinnen. 

Det går även att boka lunch på kursgårdsterassen 

Ring innan för bokning 

Axbur AB Kursgård och Trädgård, Gummark 

Karin tel: 070-2100272 

Sällskapet Trädgårdsamatörerna, Övre Norrlandskretsen, 

arrangerar i sommar sitt kretsmöte i samarbete med  

Studieförbundet Vuxenskolan, Burträsk. Föreläsningar, 

trädgårdsvisningar och andra aktiviteter ordnas för 

medlemmarna. I samband med mötet blir det också en  

http://www.spezialplant.nu/
http://www.sta-ovrenorrland.se/
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Musteri 

 

 
 
 

 
  

Vi fick ett brev om… 

 

 Hej! 
Jag heter Kristina och jag har planer 
på att starta ett Musteri i Skellefteå. 
För att våga starta något skulle det 

vara bra att ha en bild för sig om det 
finns ett behov. Själv tycker jag att 
det känns så onödigt att slänga bort 
äpplen på grund av att man inte har 
tid och möjlighet att ta tillvara och 
förvara dem. Jag har själv slängt bort 
många äpplen från våran egen 
trädgård och det är alltid fullt med 
äpplen på soptippen från andra. Jag 
hade tänkt erbjuda mustning och 
pastörisering på egna äpplen (för att 
kunna förvara drycken i rumstempe-
ratur). Det går att musta annat än 
äpplen också t.ex. vinbär, rabarber 
och jordgubbar om intresse finns. 

 

Det svåra har varit att hitta en lokal 
som kan passa. Det behöver vara 
någonstans hyfsat nära centrum med 
större parkering så att man kan köra 

in med släp. Lokalen måste även vara 
lätt att rengöra och det måste 
självklart finnas vatten och el. Det är 
ju en kort säsong så jag behöver bara 
lokalen i ett par månader på sensom-
maren/hösten. 

 
Det skulle vara roligt om jag genom 

detta brev kunde få hjälp av med-
lemmarna i trädgårdssällskapet. Alla 
är mycket välkomna att skicka ett mejl 
till mig om behovet finns eller inte 
finns och kanske till och med förslag 
på en lokal i så fall.  

 
Kristinas idé om ett musteri 

kommer att tas upp på ett träd-
gårdscafé i höst. Hennes e-postadress 
är kicki@nordbo.eu. 
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Flygande löss 
 

Eftersommaren 2010 drabbades vi av 
ohyra på våra krukväxter i 
vardagsrummet. Bladen gulnade och 
föll av, det såg för bedrövligt ut. Med 
hjälp av lupp såg vi små löss med 
vingar. Det kändes som om vi skulle 
kompostera hela eländet. 
Men vi bekämpade ohyran 
genom att ”paketera” 
växterna i sopsäckar, 
sprejade med Radar i 
säcken, inte på blommorna 
utan omkring, stängde 
säcken med klädnypor och 
lät ”gaskamrarna” stå orörda 
ca 1 dygn. Det hjälpte faktiskt 
även om många krukväxter 
såg lite tilltufsade ut, men de hämtade 
sig efter ett tag. 

 

 
När vi senare tog in pelargonerna 

från altanen var även dessa angripna. 
Vi vinterförvarar dem i källaren och 
där blev det ett riktigt LUSHUS. 

Fram med Radar och säckar igen. 
Spreja omkring växterna, stänga igen 

säckarna och skaka om. Då 
täcker Radar alla ytor. 

Nu på vårvintern ser 
våra pelargoner ut att ha 
överlevt och de flesta är 
acceptabla att förbe-
redas för kommande liv 
på altanen (och är 
faktiskt lusfria). 

 

Stig och Gunhild 
  

OVEs PLANTOR 

ERSMARK 
 

Massor av växter! 

T ex 150 sorter Funkior  Finska fruktträd- härdiga upp till zon 6-7  

Blåbärsbuskar- flera sorter  Stort  sortiment av sommarblommor 

40% på utvalda trädgårdsfigurer och krukor 

10% på hela övriga sortimentet 

Vi öppnar den 13/5 

Öppettider  

Må – Fre  12.00 – 19.00 

Lö 11.00 – 16.00 

Sö 12.00 – 16.00 

Tel 0910 – 72 35 12 

www.ovesplantor.se 
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Öppna trädgårdar 2011 
Marta Julku, Nybyggargatan 31 
Bergsbyn 
On 8 Juni, 18.00 - 20.00, 0910-
52452 

Trädgården sköts i nära samverkan 
med Moder Jord. En stor bit av 
gräsmattan håller på att bli äng. I 
rabatterna finns vanliga perenner, vår-
lökar och självsådda plantor. Näver-
häggen blommar. 
I skogen på baksidan står växthuset 
med tomater och gurka i krukor samt 
ett badkar med morötter. 
 

Anderstorp 
Beate Dietrich, Kvistgatan 181 
On 20 juli, 18.00 - 20.00 
Jag har damm med fontän. En rosa/ 
gul ros, (storblommig). Kungsljus gult 
och franskt kungsljus. Finger-
borgsblomma rosa, svärdslilja gul i 
dammen. Många olika sorters irisar. 
Brokad iris grön/vit. Vallmo orange 
med mörk mitt. Olika sorters 
pelargoner och det finns sticklingar. 
Olika orkidéer. 

 
Monica Karlsson, Kvistgatan 40  
On 20 juli, 18.00 – 20.00 
Hon bor i en radhusträdgård på hörnet 
nära till skogsområdet. Har ett 
körsbärsträd på framsidan och en del 
perenner. På baksidan har hon inramat 
sin hörna med en skyhage och en 
bergtall och satt Bergenia för att det 
ska vara lättskött. Där finns tuija och 
en nyplanterad pion som ej kommit så 
långt. I några pallkragar har hon bl.a. 

planterat jordgubbar, morötter m.m. 
 
Anitha Hedlund och Tomas, 
Bladgatan 208 
On 20 juli, 18.00 - 20.00 
Jag har en mycket liten trädgård där 
gräsmattor har fått vika för plan-

teringar av skilda slag; Här finns 
skuggrabatten, mossbädden, grod-
dammen, gräsgropen, gula hörnan, 
grushögen, stenbakelsen och den 

buddhaövervakade komposten, vissa 
delar gömda för insyn i den "hemliga 
trädgården". Fåglar trivs här och har 
åtta personliga holkar att välja mellan. 

 
Lena Johansson, Bladgatan 61 
On 20 juli, 18.00 - 20.00 
Min trädgård är modell "mycket liten" 
men jag försöker ändå få plats med så 
mycket som möjligt. Compact living i 
trädgården... Sten, järn, lite 
vattenplask och mycket perenner är 
nog en bra sammanfattning. Vägbe-
skrivning: Anderstorp på södra sidan. 
Kör förbi Logarts och ta första vänster 
sedan första vänster igen och in på 
parkeringarna. 
 
Karl Gunnar Holmberg, 
Bölevägen 10 
On 3 aug, 18.00 - 20.00 
Trädgård, som innehåller rabatter med 
ett flertal olika perenner och gräs samt 
några träd. Anlagd trädgårdsdamm 
med en liten bro. Pergola efter egen 
fantasi, som det mesta i trädgården. 
 
Ole Jansson, Svangatan 9 
Skelleftehamn 
On 10 aug. 18.00–20.00 
En trädgård på ca 1200m2 där 
övervägande delen består av perenna 
planteringar med olika 
växtkombinationer. Tvärs genom 
tomten rinner en bäck som via ett 
"vattenfall" mynnar ut i en damm. 
Flera sittplatser gör att man kan få en 
rogivande stund var som helst i 
trädgården. 
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Trädgårdssällskapens dag
Christina och Jan-Olov Kronkvist 
Tumstigen 20, Moröbacke 
On 29 juni, 18.00 – 21.00 
Kicki och Jan-Olof har en uppvuxen trädgård. Kicki har under åren drivit upp 
många fleråriga växter och därför finns en del som är lite ovanligt. Där finns 
pioner som buskpion och svavelpion. Skuggiga partier med fantastiska hostor, 
rhododenron, barrväxter mm.  Dammar pryder både fram och baksida. Vid ena 
dammen finns bl.a. stora tuvor med Färgväppling och Alpmartorn. På framsidan 
står Gullregnet som kanske blommar i år, vi får se. Mvh Gunilla. 

 

5-årsjubileum 
I år är det 5 år sedan vi började 

med Studiecirkeln genom Vuxenskolan, 
där vi planterar i ”Bonnstan” 

 
Tema 
2007 I Linnés Fotspår 
2008 Fjärilsrestaurangen 
2009 Glad Gul Galenskap 
2010 Röda Rondellen 
2011 Lugna Favoriter 

 
Idén”Lugna Favoriter” kom Inga på, 

vi hade kommit överens om att i år 
skulle planteringen gå i färgerna vit, 
rosa och violett.  

Så nu har vi delat fröer mellan 
varandra och börjat så, bl.a. Lejongap, 
Nejlikor, Malva, Atlasblomma, Aster, 
Paradisblomster, Heliotrop, Rosen-

skära m.fl. Själv undrar jag när jag 
kan så vit kantlobelia, som jag 
direktsår i krukor med underbe-
vattning. Först måste jag få bukt på de 
fyrbenta små som är i växthuset och 
käkar på mina sparade frökapslar o 
liknande. Sedan ska tjälen ge efter så 
jag kan sätta tillbaks plastskivorna i 
sina spår. Eljest får jag hitta på något 
annat att sätta som kantväxt, kanske 
kärleksblomster med vita blommor och 
i spetsen en blåviolett prick. 

I samband med kyrkhelgen 2 juli kl. 
14.00 invigs rabatten. 

Inga Brännström, Thyra 
Johansson, Britt-Marie Fahgren 

genom Ulla Holmström 

 

  

Besök vår fina hemsida! 
Den sköts 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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Kom ihåg dina rabatter! 
Följande firmor lämnar rabatter under 2011 mot uppvisande av 

medlemskort 
 
Trädgården i Ursviken  Nymyran, Burträsk 

Rabattdag 24 maj, kl 10.00-19.00  Rabattkväll 6 juni, kl 18.00-21.00 

10 % på allt utom jord 10 % på perenner och perennjord 

Burmans Handelsträdgård, Tjärn Gråbergs Plant 
Rabattkväll 1 juni, kl 19.00 Rabattdag 7 juni, kl 18.00-20.00 
10 % på växtsortimentet samt under hela säsongen 10 % på 

växtsortimentet 
Oves Plantor, Ersmark 
Hela sommaren 
40 % på utvalda trädgårdsfigurer och krukor 
10 % på hela övriga sortimentet 
 

När du handlar – stöd våra annonsörer! 
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Räkna liljebaggar! 

De flyger omkring här och var i tidningen! 

För faktablad i olika ämnen: 
www.tradgard.org, där man under kunskapsfliken kan fortbilda 

sig i diverse trädgårdsfrågor. Där hittar ni bl.a. nytt faktablad om 
trädgårdsfrukter. 

Hästgödsel 
Finns för gratis avhämtning på Rosengård för 

föreningsmedlemmar. Man får lasta själv. 

Trädgårdsmentorer 
Glöm inte att det finns trädgårdsmentorer, 

som Du kan ringa till och få goda råd av, nämligen: 
 

Gun Dahlberg ............................... 313 64 
Anitha Hedlund-Nyström ........... 72 63 85 
Ulla Holmström ............................. 150 79 
Ann-Sofi Linder ............................ 351 95 
Alva Nilsson ................................. 133 56 
Berit Lindström ............................. 179 45 
Christina Kronqvist .................... 70 17 19 
Stig Holmgren .............................. 190 28 
Maritha Norlund ......................... 72 11 38 
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Trädgård i konsten - konst i trädgården 
Skellefteå museum 

 

Trädgårdsutställningen öppnar söndagen 17/4 med invigning 13.00. 
Utställningen kommer att stå 1tr upp i den lokal vi kallar Tillfället. 
Här har vi lånat in konstverk med trädgårdsmotiv från Kulturen, 

Konstföreningen, MAN samt vissa elever från konstskolor, tillsammans 

med fotografier från trädgårdar, diverse utsmyckning som vi också 
lånat in. 

 
Sö 17/4 14.00: Till nytta och nöje - om trädgårdshistoria och 

kulturväxter i norr. Pernilla Lindström (hörsalen, Nordanå) 

Lö 7/5 13.00: Håptjärnlidens skolträdgård. Anders Glassel (hörsalen, 
Nordanå)  

On 11/5 19.00: Trädgårdsdesign. Maria Sandström (hörsalen, 

Nordanå)  

Lör 14/5 13.00: Att skapa en trädgård med inspiration från samisk 
hantverkstradition och nybyggarkultur, Mariana Mattsson och 
Reginald Scholz (hörsalen, Nordanå)  

Sö 15/5 13.00: Tuffa rosor, hitterosor och rosor för kök och badrum 

Mariana Mattsson och Reginald Scholz (hörsalen, Nordanå)  

  

Öppna Trädgårdar 2012 
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. 
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Försäljning av samköpsprodukter 
 

Försäljning sker den 10 maj mellan kl 16.00 – 19.00 hos Eva Lindmark, 
Hedgatan 26, (Morön, stax nedanför Alhems kyrka). Viss försäljning kommer 
även att ske på växtmarknaderna på Nordanå den 4 juni och i Kåge den 5 juni. 
 
BYCO-BACT (BioBact)  
Flytande gödsel ”Krav-godkänd”, Säljs  
i lösvikt. Medtag gärna eget kärl. 
Pris/liter  20:- 
 
GÖDSEL (granulat) 
Godkänd för ekologisk odling ”Krav”  
25-kilos säck  290:-  
1,7- kilo låda  25:- 
 
MYPEXMATTA 
För marktäckning mot ogräs, t ex i  
jordgubbslandet. 
Släpper igenom vatten. 
Bredd 2,1 meter 
Pris/lpm   20:- 
Bredd 4,2 meter 
Pris/lpm  40:- 
Bredd 5,25 meter 
Pris/lpm  50:- 
 

FIBERDUK 19 g/m2 
Bredd 4 meter  
pris/lpm (4 m2) 10:- 
FIBERDUK 23 g/m2  (Ny för i år) 
Bredd 10,5 meter 
Pris/lpm(10,5 m2). 25:- 
 
ROOTTRAINER LÅDA 
Med genomskinligt lock och 5 st  
8,5 cm djupa cellfack.  
Pris/förpackning  75:- 
Finns även förp. med 10 och 12 cm 
cellfack. 
Samtliga storlekar kommer även att  
säljas styckevis 
Bruksanvisning medföljer 
 
STICKETIKETTER 
För märkning av plantor 
Pris/100 st  25:- 
 
PLASTKRUKOR 
11x11x12cm, 10st/förp. 15:- 

 
Mypexmattan och fiberduken säljs i 5 och 10 meters längder! För speciallängd 
kontakta Eva Lindmark eller Gunilla Lundmark. (För tel.nr se sid 2) 
  

Kom ihåg att skicka material 
till hemsidan och Grobladet 

 

Kul material, tips, recept, hört inom trädgård, enkelt att snickra mm.  
Skicka till Ingrid Bredberg, GRObladet:  

ingrid.bredberg@linkarkitektur.se 
och till Lena Johansson, hemsidesansvarig:  

lena.johansson@kotten.ac 
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Hos oss hittar Ni blommorna 
för alla tillfällen. 

 
Snittblommor, krukväxter och 

självklart lokalt odlade 
sommarplantor från  

Burman´s Handelsträdgård 
 
 
 
 

Välkommen in! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 0910-109 93, Nygatan 52, 931 30 Skellefteå  
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Medlemstipset 
Pesto 

 
Ingredienser  
50 gram pinjenötter 
2 kruka(or)  basilika   

1 st  vitlöksklyfta(or)   
100 gram  parmesanost   
2 dl  olivolja   
gourmetsalt, ev   
svartpeppar från kvarn   
 
Tillagning 
1. Rosta pinjenötterna. 
2. Stöt basilika och pinjenötter i en 
mortel, eller kör i en mixer eller 
matberedare. Lägg i vitlök och lite av 
oljan. Fortsätt att stöta. Tillsätt sedan 
den rivna parmesanosten och rör om. 
Smaka ev av med salt och nymalen 
svartpeppar. 
 

Gör gärna en dubbel sats att ha i 
kylen. Pesto håller ca en vecka och 
kan användas till mycket.  

Tips: Pesto passar även till kyckling 
eller skaldjur. 

 
Detta är ungefär det recept jag 

själv brukar göra, men inte med 
pinjenötter för de kan ge en 
metallsmak om man har otur, går att 
ersätta med krossade valnötter. 

 
Jag använder hellre dragon, 

(mycket gott till grillat) men basilika 
och oregano är också gott. Salvia och 
mejram också gångbart men ger 
mindre smak, passar t.ex. till pasta.  

 
Citronpeston är också god till t.ex. 

fisk. Recept finns på: 
 

www.tasteline.com/Recept/klassisk_pesto 

Kristina Berglund 
 

 

Häggbärslikör 
2 liter häggbär males frysta 
Slå på 8 dl vatten och låt det stå över 
natten 
Sila i silduk ca 6-7 timmar. 

Väg saften och tillsätt socker av 
motsvarande vikt. 
Koka saften och socker, låt kallna. 
Häll 1,2 lit sprit i lagen. Klar att smaka. 

Att glömma bort likören ett par 
månader (till julen) gör ingenting – 
den blir bara godare. 

Eva H 
Chutney 

Receptet ger ca 3 burkar 
 
1 liter rabarber (500g) i bitar 
2 rödlökar, hackade 
1½ msk ren ättika 24% 
3/4 dl vatten 
5 dl socker 
1 tsk mald ingefära 
1½ msk curry 
2 tsk salt 
2 hackade röda chili 
6 st torkade aprikoser, hackade 
1 kork atamon 
Koka rabarber, lök, ättika och vatten 
ca 10 min. Tillsätt allt utom atamon 
och koka ytterligare 30-40 min. Tillsätt 
atamon på slutet.  

Mina avvikelser från receptet: 
Atamon går bra att utesluta om man 
istället fryser in i lämpligt stora burkar. 
Dessutom går det utmärkt att istället 
för rabarber använda röda krusbär 
eller plommon m.m. (räds inte egna 
experiment) Om man av någon 
anledning inte vill hacka röd chili, så 

går det bra att istället använda torkad 
chili på burk. Jag brukar ta 1-2 msk till 
ovanstående sats beroende på om jag 
har en ”hot” eller en mer normalstark 
chiliburk i min hand. OBS det ska INTE 
vara chilipulver, för det är något helt 
annat. 

Lycka till med koket! 

Eva Burström 

http://www.tasteline.com/Ingrediens/pinjenotter
http://www.tasteline.com/Ingrediens/basilika
http://www.tasteline.com/Ingrediens/vitloksklyfta_or_
http://www.tasteline.com/Ingrediens/parmesanost
http://www.tasteline.com/Ingrediens/olivolja
http://www.tasteline.com/Ingrediens/gourmetsalt
http://www.tasteline.com/Ingrediens/svartpeppar_fran_kvarn
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Klarbär – så gör jag 
 
Klarbärsträdet dignade i fjol av halvt 
genomskinliga, mörkt röda, syrligt 
läskande skönheter. Otroligt vackra i 
aftonsolen. Minst 40 liter.  

Och grannarna undrar vad jag gör 
med klarbären. 

Jo. En del kärnar vi ur, torrsockrar 
och fryser in i små askar. Mycket gott 
att lägga i bakverk, dekorera med, 
lägga i saftbål mm. 

Kokar kräm eller sylt av färska eller 
frysta urkärnade bär, godast ”dan efter” 
när den söta redningen börjat tränga 
in i bären. 

Sen har vi vår Gotländska 
specialitet Spyttbärssuppe” från 
Christers hem: 

Koka en sötad potatismjölsredning 
som till saftsoppa. Häll i de färska eller 

frysta okärnade bären. Låt soppan 
småkoka eller dra en halvtimme eller 
gärna mer så att kärnorna hinner ge 
smak. Serveras naturell eller med 

vispgrädde/glass och ett glas att 
spotta kärnorna i. Oslagbart gott. 

Förr gjorde vi vin av klarbär, 
rödvinbär och slånbär. Fungerade bra. 
Det skall ju vara frukt med syra till vin. 

Nu blir det saft av samma bär och 
kanske lite hallon och med en 
tredjedel av sockermängden från 
receptboken så får vi en frisk måltids-
dryck. 

Att kärna ur bären kan vara tråkigt 
och kladdigt men med två urkärnare 
kan man hjälpas åt och få en trivsam 
pratstund. (Urkärnaren skall ha svagt 
böjd pinne för att det ska gå lätt)  

Ingrid Bredberg 

 
 

  

Höstfest 
med skördelotteri! 

 

26 september, kl 19.00 

Vi bjuder på soppa som Soolgerd Stenberg kommer och tillagar, samt kaffe 
och kaka. 

Föredragshållare är inte bokad än, men du kommer att få besked på hemsidan 
och vid anmälan. 

I år tar vi återigen med något av årets lyckade skörd tex 
en vacker blombukett, några roliga grönsaker, en planta, 

en kryddbukett, en påse potatis eller nå’t som blivit krokigt. 

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. 

Anmälan senast den 21 september till Marianne Öhgren 
marianne_ogren@telia.com 

Välkomna! 

mailto:marianne_ogren@telia.com
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Hos oss hittar du: 

Snittblommor & krukväxter 

Jord från Hasselfors 

Presenter & choklad 

Vi löser in blomstercheckar från Euroflorist & Interflora 

Blomsterförmedling 

Skellefteå – Kåge – Byske med egen budbil 

Vi ordnar även kundkvällar 

där vi träffas och pysslar lite med 

vad säsongen har att erbjuda. 

Intresserad? 

Hör av er till oss i butiken så bokar 

vi en kväll när Ni vill komma. 

 

0910-72 00 68 
www.kageblommor.se 
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Inspirationshelg 
i Sikeå 

Sök efter naturliga förutsättningar i din 
trädgård, väderstreck, vindar. vad ska 
jag använda trädgården till, sittplatser 
i sol eller skugga några av de 
funderingar och tips Eva Johansson 
gav oss. Plantera ej rabatten intill 
husväggen, dels är det risk för skador 
på väggen, sedan när det regnar får 
man inget vatten i rabatten. 
 

André Wännman Skravelsjö visade 
hur man skapar olika nivåer i en platt 
trädgård med hjälp av bl.a. lecablock, 
Först grävde han ett djupt dike där 
han lade ner cellplast för att förhindra 
att tjälen lyfter på muren. Han byggde 
en gärdsgård av liggande läkt som han 

behandlade med järnvitriol, en 
skyddsbehandling som smälte in i 
miljön. 

 
Genom att göra en upphöjd rabatt 

så förhöjer man växtzonen och kan 
prova lite ovanliga växter. På hösten 
körde han stora stenar på den frusna 
marken och undvek på det sättet att 
köra sönder gräsmattan. 

 
Hans trädgård hade stor yta, han 

har även gjort en damm, detta blir en 
trädgård som senare blir ett nytt be-
söksmål.  

 
Margaretha Olofsson, ekologisk 

odlare från Kräkånger, uppmanade oss 
att dela upp odlingsområdet i olika 
partier, en 6-årig växtföljd, så de olika 
grödorna får olika växtplatser. 
Purjolöken var redan på förgroning, 
man kan klippa ner plantorna några 
gånger, de blir bara kraftigare.  

 
Kålplantor sås ca 10 maj, gärna i 

brätten. Gödsla innan första grobladen 
gulnar, två gånger innan de sätts ut. 
Lägg odlingsväv över redan i växthuset, 
kålmalen kan komma då. När man 
planterat ut kålplantorna ska väven på 
samma dag, lägg jord runt på väven 
så det blir tätt och kålflugan stängs 
ute.. Odlingsväven får ligga kvar till 
början av aug. Det finns ett biologiskt 
bekämpningsmedel Thurex som 
sprayas över plantorna redan i 
växthuset, sedan efter rensning och i 
aug. när väven tas bort. 
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Några tips gavs mot morotsflugan, 
plantera på en ljus och blåsig plats. 
När man sått fröna vattna, sedan är 
det bra med en torrperiod då växer 

roten neråt och längden på moroten 
bestäms. Tag en gasoltub med platt 
munstycke och flamma ytan så fort 
man ser de första bladen på våtarven, 
innan morotsfröna kommit upp ca 9 
dagar.  

 
Sedan några tips på skörden, 

broccoli skördas innan man kan trycka 
in fingret i knoppen. Squashen skördas 
när de är små och ofta, då får man 
bättre skörd, rekommenderade 
sorten ”Ambassador F1” 

 
Liknande kurser planeras av 

Trädgårdsförbundet till hösten. 
 

Ulla Holmström  
  

 

Det här med blommor blir som en sjukdom 
och det finns inga bromsmediciner. 

Stig Holmgren 


 

Ett jättestort tack! 
Till Er som skänkt och skänker vinster till våra 

lotterier. Kommande lotteri blir på 

plantmarknaderna. 
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Rapport från 

Västerbottens Läns 

trädgårdsförbunds årsmöte 

Söndagen de 27 mars hade Väster-
bottens Läns trädgårdsförbund sitt 
årsmöte på Spiran i Sikeå. Skellefteå 
trädgårdssällskap representerades av 
fyra ombud. Eva Johansson, Nymyran, 
Burträsk ingår i länsförbundets sty-
relse .  
 

Ordförande Hans Lövgren, från 
Nordmaling, omvaldes på  ett år. Ulla 
Holmström fortsätter i valberedningen. 

 
Årets verksamhetsplan presentera-

des: 
 Inspirationsdagen i Sikeå den 26 

mars  
 Deltagande i fullmäktige 

(förbundet), Hans Lövgren åker 
ev någon fler. 

 Trädgårdsmässa på  Forslunda-
gymnasiet den 29/30 april i 
Umeå 

 Trädgårdsällskapens dag 29 juni 
 Sommarmötet i Malå den 6 

augusti  
 Regionskonferens 8/9 oktober i 

Nordmaling. 
 

VLTs ekonomi är inte bra – 
landstingsbidragen har upphört och 
man fick några tusenlappar från 
förbundet förra året. Arvodena till 
styrelsen är på 200 kr/möte samt 
reseersättning. Det som orsakade den 
största diskussionen på mötet var 

styrelsens förslag att aktivera ett 
gammalt beslut från 1997, om att ta 
ut 10 kr/ medlem från de lokala 
föreningarna.  Där finns idag 2739 
medlemmar. Detta skulle alltså ge VLT 
27390 kr i kassan.  Att beslutet inte 
nyttjats tidigare förklarades med att 
det inte har behövts eftersom man fått 
bidrag från landstinget och hus-
hållningssällskapet tidigare. Beslutet 
kan ej träda i kraft före 2013 eftersom 
lokalföreningarna redan beslutat om 
medlemsavgifterna 2012. 

 
Efter förhandlingarna föreläste 

Martin Bayer engagerat om bl a rosor.  
Han berättade om sin bakgrund och 
om sin mentor Karl Foerster och hans 
trädgård i Tyskland, varifrån många av 

bilderna han visade kom.  
 
Han planerar att bygga upp den 

nordligaste rosenträdgården i Europa i 
Åkullsjön.  2:a veckan i september nu i 
höst kommer de att plantera 127 st 
olika sorters rosor på en stor yta som 
idag är belagd med presenning. Vi 
kommer säkert att få höra talas mer 
om Martin Bayer och hans projekt i 
Åkullsjön!!!! 

Maritha, Karin, 
Anders och Solweig 
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Vargviksgården  2011

Spännande nyheter, några ex:

Funkior,  Pioner, många s. Dagliljor  Iris

Astilbe: extra stadiga o fylliga

Nävor

Liljor, även rena arter

Rudbeckia, fantastiska sorter

Alunrot,  väldigt fina varianter

Fänrikshjärtan Vivor

Gräs Kärleksörter Fingerört

Amsonia Spetsmössa Violer

Nunneört, blå    Gentiana

Rosor, kanad.  tåliga, långblomm.

Klematis, äv.ovanliga helbladiga

Buskar m vackra blad     m.m.

+ många tidigare  ”höjdare”

Välkomna till min trädgård

Märta Eklund Nymyran Burträsk

070 - 260 39 11         marta@bodbysund.nu

www.vargviksgardenstradgard.se
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Litteraturtips 

 
Föreningen har ännu kvar böckerna 

”Trädgårdens bär” som kostar 150:- (2 ex. kvar) samt 

”Våra fruktsorter” som kostar 185:- (12 ex. kvar). 

Författare Leif Blomqvist. 
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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 Hem-
trädgården, RST:s tidskrift för fritidsodlare. 

Dessutom får du tre nummer per år av 
GRObladet, dvs 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 träd-
gårdsodling. 

Öppna trädgårdar. Under sommar-
månaderna 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 be-
skurna 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 plant-
marknader. Som föreningsmedlem 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 (250:- för 2011 
+ 20:- för ev. familjemedlem. Namn på ev. 
familjemedlem önskas.) på vårt plusgiro-
konto 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 ...........................................................................................................................................................................  

 
Postn .............................................. Ort ........................................................................................................................  
 
Tfn .......................................... Värvare ........................................................................................................................  
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Skellefteå Trädgårdssällskap 

 

 

 

 

 

Sommarens 
trädgårdsresa 

 

Bussen avgår mot Malå lördag 6 augusti kl 08.00 från 
parkeringen på Folkets Hus. Åter till Skellefteå c:a 19.00 

Malå trädgårdssällskap arrangerar dagen och bjuder in alla 
trädgårdssällskap i Västerbotten att delta. Vi bjuds på fika när vi 

kommer fram. 

Vi besöker flera intressanta trädgårdar. En ekologisk odling med 
gårdsbutik och en trädgård inspirerad från Japan samt ett besök på 
Saga-biografen. 

Lunch äter vi på Malåborg. På eftermiddagen fortsätter trädgårds-

besöken. 

Pris för bussresa och mat/fika är 285 kronor. 
(Om vi fyller bussen) 

Anmäl dej till Stig Holmgren 

senast 20 juni, tel 190 28. 

Välkomna till en inspirerande dag! 

Karin Ekenstedt och Stig Holmgren 


