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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!

Redaktionens rader

Hösten är här
Klockan är nästan sex. Sitter

uppätna och vinbären är infrysta.

och beundrar solens första

Jord och växtrester ligger i

strålar i ett glittrande

komposten, det ska till nästa vår

morgondaggigt spindelnät som

ge näring till nya grönsaker och

klänger mellan gullövade

härliga blommor. Naturen

björkruskor. En ”spett” söker

förbereder sig för vinterns vila

hackande efter sin frukost i ett

när man kan knapra på de

träd i närheten samtidigt som

torkade ”trattisarna”, läsa

tjattrande ekorrar jagar varandra

frökataloger och planera nästa

i den yvigt gröna granen vid

säsong i trädgården. Kanske

stigen. Ska plocka de gulfotade

blir jag klar med den planerade

trattkantarellerna jag såg när jag

rabatten runt gropen nästa

går tillbaka. De passar bra till

sommar och jag kan börja odla

det övriga som ska samlas in

i ”störreväxthuset” som vi gjutit

före vintern.

grunden till nu i höst…

Här i ”lugnet”, i skogen, kan
man filosofera över den årstid

Snart är det vår igen!
Hundens skall ekar i skogen

som obönhörligen är här, hösten. och lyfter bort tystnadens
Potatisen, odlad i pallkragar är

funderingar. Kanske det är älg

upptagen. Tomaterna som inte

på gång!

hunnit mogna ligger på brickor.

Solweig Widmark-Andersson

Gurkorna och jordgubbarna är
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Öppen trädgård 2011
Vi tackar alla som valt att visa upp sina trädgårdar!

Martha Julkus trädgård i Bergsbyn.

Christina Kronkvists trädgård på Morö Backe.
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Monika Karlssons trädgård på Anderstorp.

KG Holmbergs trädgård på Bölevägen.
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KG Holmbergs trädgård på Bölevägen.

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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Sommarresan 2011 till Malå
Vi tackar alla som visat sina trädgårdar. De har gett oss inspiration och
glädje! Bilderna är tagna av Anders Ekenstedt

Hos Eva och Stellan Larsson, Lainejaur.

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.
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Hos Eva och Stellan Larsson, Lainejaur.
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Hos Ingrid och Rolf Örnberg, Rökå.

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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Hos Ingrid och Rolf Örnberg, Rökå.
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Lugna Favoriter
Sommarens plantering I Bonnstan. Vad

med bl.a. de vita lejongapen och

har vi lärt oss, vad gick bra och vad

sommarmalvan.

gick dåligt.
Av de från början planerade växterna

Många har beundrat vårt
kärleksblomster som var fint tills regnen

grodde inte påfågelsblomstren och

kom. Försommaren blev lite jobbig tills

jätteverbenan. Atlasblomman var lite

växterna rotat sig, pga. torkan. Då kom

sen i blomningen, och när allt regn kom

min cykelkärra till god användning när

låg växtens stjälkar mot marken och

vi fyllde dunkar och kannor och

därför ruttnade de bort. Till ett annat år

vattnade igenom ordentligt. Den

kan man vis av den erfarenheten t.ex.

proceduren fick vi göra ett par gånger.

plantera dessa inne på en balkong.
De vita lobeliorna sådde jag den 28:e

Ett tack till de kammarägare som
lånade ut nyckeln, så vi fick hämta

april direkt i krukor, som sedan

vatten på toaletterna och slapp köa vid

underbevattnades. När vi planterade ut

vattenkranen där alla skelleftebor

dem var de små och knubbiga men

hämtade cryptosporidiumfritt vatten!!

blev jättefina senare under sommaren
och de blev inte så snabbt utblommade.

Vill tacka mina medhjälpare Inga,
Britt-Marie och Thyra. Utan Er skulle ej

Sommarnattljuset som vi satte i

rabatten bli så fin! Även en extra eloge

mitten uppnådde inte den höjd som

till Roland och Olle som hjälpt oss bl.a.

angavs i frökatalogen. Däremot blev

med vattningen och inramningen.

rosenskäran högre än angivet mått och

Ulla Holmström

tog över. Den blev jättefin tillsammans

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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Du lindar av olvon en
midsommarkrans…
Jag brukar fråga mina vänner hur olvon

vi satt ute och åt middag på sommaren.

ser ut. De flesta inser att det måste

Då vet du vilken jag menar.

vara en växt. Där slutar i allmänhet
kunskapen.
Min storasyster i Strömstad ringde
och berättade:
- Jag har planterat gula blommor, du

I en skogsbacke i Lii plockade vi
liljekonvalj. De skulle stå i ett glas på
varje bänk – du minns i hålet för
bläckhornet bredvid pennskrinet. Det
lilla locket över pennskrinet måste stå

minns de som växte i prästgården på

uppslaget. Det var inte allas glas som

vägen till dasset.

passade helt i hålet. Det behövdes bara

- Ja då vet jag precis.

att någon stötte till bänken så välte

Ingen av oss kan något namn på

glaset och vattnet rann ut över bänken.

blomman. Det räcker att det var

Nej, det kommer inte Gunhild ihåg, men

barndomens gula dassblommor.

så var det i alla fall.

Hennes odling av blommorna hade gått

På examensdagen var det ljuvlig doft

så bra att grannen i Strömstad har fått

i klassrummet av syren, konvalj och

några plantor. De heter

sommarlov, nyköpta examenskläder

dassblommorna hos honom också.

och skor och vattenkammat hår.

Kring 7 juni var det examensdag i

För fem år sedan kom lillasyster och

Fjärås centralskola. Dagen innan skulle

svåger och uppvaktade med –

vi smycka klassrummet med blommor

SNÖBOLLAR! Nu står de bredvid

och blad, som vi hade med oss

varandra i min trädgård, en lila syren

hemifrån.

som fanns när jag köpte mitt hus och

Gunhild och jag bidrog med några

barndomens buske med snöbollar. I

grenar av bok med nyutslagna

juni när syrenerna och snöbollarna

ljusgröna blad, lila bondsyren och

blommar och doftar i min trädgård är

snöbollar. Du vet busken med stora vita

jag tillbaka i barndomens examensdag

blommor som växer utanför köket, där

och ett hägrande sommarlov.

12

SNÖBOLLAR, JA- men på etiketten
när de kom bärande med plantan står

Lindströms Visa vid midsommartid som
sjunger i min buske.

det olvon.
Och plötsligt när den står där full med

Bengt Block

vita bollar är det folkvisan med sin lite
vemodigt längtansfulla melodi som
kommer över mig:
Du lindar av olvon en midsommarkrans… och hänger den i ditt hår.
Egentligen spelar det ju ingen roll vad
busken heter. Det räcker med att säga
busken bakom köket. Men det blir
faktiskt inte sämre av att det är Rune

Du lindar av olvon…

Lila syren med doft av examen och sommarlov
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Nattmörker på tomatplantor
På ett trädgårdskafé i våras

Plantorna blev stadiga och robusta

informerade Maria Nilsson om

och tidigare års långa gänglighet

grönsaksodling. En sak hon lärde

var försvunnen. Med allt levande är

oss var att plantor behöver mycket

det så, att barndomen påverkar

ljus på dagen och riktigt mörkt på

hela livet. Så även med mina

natten. Nattmörkrets betydelse var

tomater. Efter denna lyckade

en ny kunskap för mig.

uppväxt har dom stortrivts i sina

I min tvättstugas söderfönster

krukor i växthuset och givit en

hade jag en bricka med fem

storslagen skörd av dessa

tomatplantor av sorten Gardener´s

underbara, söta tomater, som

Delight. Bredvid stod torkskåpet.

denna sort ger.

Nu började jag att varje kväll ställa
in plantorna i torkskåpet och stänga

Martha Julku

dörren. Det fick en väldig effekt.

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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Skellefteå Trädgårdssällskap
PROGRAM 2011-2012
Ti 18/10
kl. 19.00
To 1/12
kl. 18.30
Må 30/1
kl. 19.00

Trädgårdscafé*
Gunilla Lundmark berättar om
och visar sina blomsterbilder
från Londons parker.
Julpysselkväll

Gamla
seminariet

Trädgårdscafé*
Monica Lundgren

Gamla
seminariet

Blomsterlandet

* I samarrangemang med
OBS! Se alltid i senaste Groblad och hemsidan angående
eventuella programändringar

Julpysselkväll
Den 1 december kl. 18.30-21.00 bjuder
Blomsterlandet in till julpysselkväll.
Bli inspirerad och plantera Din julgupp. Ta med
eget kärl om Du vill. Gratis jord och mossa.
Blomsterlandet bjuder på fika.
15

Svamp och Bönsoppa.
Ingredienser
2 dl färsk ostronskivling eller annan sort
12 dl vatten
3 hönsbuljongtärning eller grönsakstärning
3 msk soja
2 tsk risvinäger
1 morot + 1 bit rättika
½ purjolök (vita delen)
2 vitlöksklyftor
½ röd chili
2 dl bönor, röda vita eller gröna
3 dl grädde (kan uteslutas)
Gör så här:
Koka upp vatten, buljongtärning, soja och vinäger i en kastrull. Sjud i 5
minuter.
Skiva morot, purjolök, vitlök, chili samt svampen i strimlor och lägg i
kastrullen + grädden. Sjud utan lock 10 min
Lägg i kokta bönor och koka upp igen
Servera!
Smaklig måltid!

Soolgerd Stenberg
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Trendväxten 2011
Såg i Allers Trädgård nr 11 2010 att trendväxten som är både vacker, ätlig
och slöjdbar är ”Lagenaria siceraria kalebass”. Jag tänker tillbaka på när
jag första gången odlade denna växt; jag hade ingen aning om vad det
skulle bli.
Kalebassen växte som lianer i växthuset och blev jättestor. Bakom den
lilla vita blomman, som är honblomman, ser man ett litet fruktämne. Man
fick titta till dem varje morgon, när de började blomma, för att hjälpa till
med pollineringen. Det kan vara svårt att hitta hanblommor som har bra
frömjöl. Jag gick runt i trädgården med en pensel och tog frömjöl från
pumpor, liljor m.m. Den sommaren fick jag många frukter i olika former.
På hösten hängde jag dem i köksfönstret. Några har jag kvar än idag.
Har även odlat kalebass på min soliga balkong här på Anderstorp. Fröet
sätts i slutet av april, men man måste hjälpa till med pollineringen. Det är
inte säkert att humlorna alltid hinner med. Lycka till och gör ett försök och
ta med resultatet till nästa höstfest!
Minns att jag skickade in denna berättelse till tidningen Land och fick en
bok för detta, deras text i tidningen ”Kan Pumpan vara pappa till
Kalebassen”.

Ulla Holmström

Ett jättestort tack!
Till Er som skänkt och skänker vinster till våra
lotterier. Kommande lotteri blir på plantmarknaderna.
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Litteraturtips
Nya svampboken, av Pelle Holmberg & Hans Marklund
Norstedts, 2010
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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 Hemträdgården, 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 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 bli medlem är att
betala in medlemsavgiften (250:- för 2012
+ 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 ...........................................................................................................................................................................
Postn .............................................. Ort ........................................................................................................................
Tfn .......................................... Värvare ........................................................................................................................
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Skellefteå Trädgårdssällskap
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