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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

Sekreterare

Kerstin Marklund
160 07
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 &
medlemsansvarig

Eva Lindmark
107 35
Hedgatan 26
070-211 90 28
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!

Redaktionens rader
Generationsskifte i “spenaten”

Vad är väl mer välkomnande än en lummig väl uppvuxen trädgård?
Där trädens grönska bildar skira valv som dignar av frukt. Rabatternas
blomster ler soligt mot Dig i de intressantaste kulörer och där sallad,
persilja och spännande kryddor väntar på att bidra till middagssalladen - och allt doftar ljuvligt.
Hej!
Är du nybliven ägare till en äldre
trädgård eller planerar att bli det?

Välkommen till
trädgårdssällskapet!
Kanske stämmer den bilden inte
riktigt än. Hur gör man med
igenvuxna rabatter, magra trädgårdsland och risiga träd? Lugn, råd
har vi gott om. Börja med att hitta

personligheten (jordmån,
väderstreck, rara växter mm) hos din
nya ”kompis”, som kanske bara
behöver lite hjälp med frisyren och
en dos vitaminer . Och tveka inte att
nyttja våra trädgårdsmentorer och
trädbeskärare om du behöver hjälp.
Du och din trädgård har många
härliga stunder att se fram emot
tillsammans.
Ingrid Bredberg
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Årsmöte
Måndag 20 februari, kl 19.00
Gamla seminariet, Kanalg 6
Program
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Anton Tjechov, författare och trädgårdsodlare.
Några dramatiska glimtar.
Vi bjuder på fika!
Alla medlemmar
hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen
OBS! Motionstiden går ut
den 31 januari 2012

Utgivningsplan för Grobladet

.
Nr
2/12
3/12
1/13

Sista manusdag
1 april
8 september
15 december

Årsmöte 2012

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

Annonspris Halv sida: 300:-, Hel sida: 500:-
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Dagordning 2012-02-20

1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse
8. Resultat- och balansräkning
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2012
12. Beslut ang arvoden
13. Val av ordförande och styrelseledamöter för två år
14. Val av revisorer samt revisorssuppleant
15. Val av fika/festkommitté
16. Val av resekommitté
17. Val av redaktionskommitté samt layoutansvarig för Grobladet
18. Val av hemsideansvarig
19. Val av valberedning
20. Medlemsavgifter för 2013
21. Utgivningen av Grobladet
22. VLT:s funktion och framtid
23. Motioner
24. Val av fyra ombud samt ersättare till VLT:s årsstämma
25. Årsmötet avslutas
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En trädgård för alla
”En trädgård för alla ” är Koloniträdgårdsförbundets motto för
verksamhetsperioden 2009-2013. Förbundet är medlemmar i Fritidsodlingens Riksförbund (FOR), som också vår riksorganisation (STR)
är. Deras medlemstidskrift heter Koloniträdgården.
Kolonirörelsen har gamla anor i

byggande och många fick lämna sina

Sverige, med förebilder från Dan-

kolonier. När andra världskriget bröt

mark och Tyskland. De första kolo-

ut 1939 skapades 130 000 odlings-

nierna i Sverige startades i Malmö

lotter huvudsakligen för potatis-

1895, i Landskrona 1902. 1903

odling.

började Anna Lindhagen att verka
för kolonier i Stockholm.

Även i Skellefteå tillkom då
odlingslotter bl a på Norra

Utvecklingen gick sedan snabbt: År

Järnvägsgatan, utmed järnvägs-

1914, vid första världskrigets utbrott,

spåren, och på Sävenäs i Skellefte-

fanns 10 000 kolonier i 26 städer. År

hamn. På Sävenäs fanns de kvar

1923 fanns det 30 000 kolonier i

ännu 1966, och fortfarande påmin-

Sverige.

ner Kolonigatan om deras existens.

Det vanliga var att kolonierna

Trädgårdsintresset har under

arrenderades på kommunal mark.

tidens gång varierat. Under kristider

Ofta behövde de expanderande

har intresset för odling av potatis

städerna senare marken för bostads-

och grönsaker ökat. Det viktigaste
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idag är trenden med större miljö-

första områdena är odlingslotter

medvetande, självförsörjning, krets-

utan stugor. Dalkarlsliden är ett om-

loppstänkande och lokal produktion

råde med 38 lotter med tillhörande

mm. För att inte tala om alla träd-

stugor och uthus. Området är lite

gårdsprogram i tv. Trädgårdsarbetet

speciellt då föreningen äger marken

har också uppmärksammats som en

vilket inte är så vanligt för kolonier.

läkande och stimulerande process,
och som fin motion och utevistelse.

Skellefteå Trädgårdssällskap
kommer under sommaren att besöka

I Skellefteå finns idag tre koloniområden: Anderstorp, Sjungande
Dalen och Dalkarlsliden. De två

någon av kolonierna och ta del av
kolonisternas erfarenheter och idéer.
Jan Borg

Dalkarlsliden
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Perennagruppen meddelade 11 oktober att

Årets perenn 2012 är

Bolltistel
(Echinops Bannaticus)

”Bara en tistel”? Inte alls! I Sverige har den odlats för sitt
prydnadsvärde ända sedan 1600-talet. Den trivs i de flesta jordar,
kanske allra bäst i sol och torka.
Den blommar stadigt ända fram
till hösten, och på vintern blir fröställningarna fina matförråd för
våra fåglar.
Släktnamnet Echinops kommer
av grekiskans ekhinos, igelkott,
och ops, utseende. Artnamnet
Bannaticus betyder från Banaterna, det område i Rumänien som
den tros härstamma från.

Sorter:
Echinops Bannaticus (ritro), 120cm, blå
Echinops Bannaticus “ Blue Glow”, 120 cm, stålblå
Echinops Bannaticus “Taplow Blue”, 120 cm, klarblå
Echinops Bannaticus “Veitch’s Blue”, 100 cm, lysande blåviolett
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Boktipset
Elegant
betongmagi!
”Lär dig sätta färg på dina betongskapelser genom att blanda pigment i
materialet. Fullmatad med nya
betongprojekt tar du här betongen till
nya nivåer.”
Månadens bok
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Medlemstips - Pelargoner
Under flera somrar har jag haft många pelargoner ute i olika blomlådor.
De har levt, men inte varit några skönheter, många gula blad och få
blommor. Men förra sommaren fick jag några goda råd från en
pelargonexpert. Han gav mig råden att:
1. Titta noga på innehållsförteckningen på
gödseln som man köper. I en fullgödsel,
NPK, ska det vara lite N och mycket av P
och K. De flesta gödselmärken innehåller
mycket av N och det ger mycket blad
och inte så många blommor.
2. När man sätter om sina pelargoner ska man
tillsätta 2 msk. lövträdsaska i varje blomkruka.
3. Barrträdsaska är bra att lägga runt bärbuskarna.
Det blev stor skillnad på både
blomning och tillväxt på mina
pelargoner och det är jag glad för.
Nu ser vi fram emot nya
omplanteringar och andra göromål
som hör ihop med våra växter.

Aina Holmgren
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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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Gudruns finska svampsoppa
Till den här soppan kan du använda nästan vilken svamp som helst gärna färska ”trattisar”, Karl-Johan eller blandsvamp. Du kan även köpa
ostronskivling eller champinjoner. Använder du torkad svamp, låt den dra i
vatten ett par timmar innan tillagningen. Vattnet använder du sedan i
soppan.
Ingredienser (4 portioner)
250-300 g färsk svamp eller 3-4 dl torkad svamp eller djupfrysta skivade
champinjoner
2 dl strimlad purjolök
1 förp tärnad bacon, ca 140 g, eller skivad bacon i strimlor
2 tärningar svamp- eller hönsbuljong
8 dl vatten
3 msk vetemjöl
2 dl crème fraiche
½ tsk timjan
1-2 msk soja
Ev salt
Tillbehör
Matlagningsyoghurt
Rensa svampen och skär den i bitar. Använder du djupfryst svamp kan du
köra den halvtinad i matberedaren så blir de grovhackade
Fräs bacon i en kastrull. Tillsätt svamp och purjolök. Låt det fräsa några
minuter på svag värme. Tillsätt vatten och buljongtärningar. Sjud under
lock ca 10 minuter.
Rör ut mjölet i lite vatten och red av soppan. Tillsätt crème fraiche och
koka soppan några minuter. Smaka av med timjan, soja och eventuellt lite
salt. Servera med en klick matlagningsyoghurt i varje tallrik.

Maries svampsoppa
Ingredienser
30 gr torkad svamp
2 msk smör
15 dl vatten
3 buljongtärningar (grönsaks + svamp)
1 ½ msk tomatpuré
100 gr ädelost
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3 dl crème fraiche
2 charlottenlökar
1 vitlöksklyfta, salt, peppar och persilja
Blötlägg svampen, fräs svamp, lök, vitlök i smör. Strö över mjölet och rör
om. Tillsätt vatten under omrörning, koka upp och lägg i buljongtärningarna. Smaksätt med tomatpurén och ädelosten. Låt soppan småputtra i
15-20 minuter. Tillsätt sist crème fraiche, strö över persiljan före
serveringen

Solweig W-Andersson

Trädbeskärningskurs
Vi har i vår glädjen att kunna erbjuda kurs i trädbeskärning med Maria
Sandström som ledare.
Tanken är att du ska kunna lära dig att beskära själv och förhoppningsvis också
kunna beskära äppelträd hos våra föreningsmedlemmar senare när du tränat
upp dig. Kursavgiften betalar föreningen om du går in som beskärare under en
tid av minst två år.
Kursstart 3 april 2012. Vid anmälan, ring Vuxenskolan tel. 850 10, frågor Maria
Sandström tel. 940 56

Beskärning av äppelträd
Beskärningen sker vart annat år ”Väster om E4-an” respektive ”Öster om E4-an”.
I år är det västra delen som kan få sina träd beskurna.
För dig som fått ett inbetalningskort med det här Grobladet, för beställning av
beskärning av äppelträd gäller följande:
Avgiften är 60 kr/träd. Inbetalning görs senast 31 mars.
Om beskärningen blir omfattande, t ex vid föryngringsbeskärning av stort eller
vildvuxet träd, debiteras 100 kr extra/träd. Inbetalningskort lämnas då av
beskäraren.
De träd som skall beskäras markeras med band!
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Livet är som en trädgård!
I Kusmark pågår just nu ett Trekom Leader-projekt, dvs ett projekt
för landsbygdsutveckling finansierat av EU via Jordbruksverket.
Projektet går ut på att anlägga en ”bön- och meditationsträdgård”
utifrån Martin Lönnebos frälsarkrans. Frälsarkransen är ett modernt
radband som tar upp olika skeenden i livet, allt från vardagen till
kärlek och döden. Trädgården formas med pärlornas färg och
innebörd som utgångspunkt.
Trädgården ska beröra alla sinnen
och kommer att handikappanpassas.
Vi hoppas att trädgården ska bli en
mötesplats för människor oavsett var
man befinner sig i livet. Med
möjligheten att bara vara, påta,
kanske upptäcka? Se möjligheterna!
Frälsarkransen är den
moderna pilgrimens redskap
på den svåraste av alla resor –
den som går inåt.

Vårt mål är att få så många som
möjligt engagerade i trädgården och
dess uppbyggnad.
I början av det nya året kommer vi

att sätta oss ned och planera planteringarna i trädgården. Har du
en idé eller kanske en ovanlig växt som du vill bidra med, hör gärna
av er till oss. Ni kan också följa oss på frälsarkransens blogg, gå in
på:
blogg.svenskakyrkan.se/fralsarkranstradgarden

Maria Nilsson & Lill Lindström Lundgren
16

Inspirationskväll
Vi kommer att bjuda in till en ”Inspirationskväll” på Församlingshemmet i
Kusmark. Måndagen 6:e februari kl 18.30 kommer Elisabeth Öberg från
Hushållningssällskapet för att inspirera oss inför den annalkande våren.

Vi hoppas att vi ses då!
Maria Nilsson, kyrkogårdsvaktmästare, Kågedalens församling
E-post: vargmian@gmail.com
Lill Lindström Lundgren, projektledare, Frälsarkransen
Tel: 070-670 44 46

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, ”Att odla i norr” av Marianne
Mattsson.

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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Trädbeskärning

Jag tänker bli trädbeskärare, men man ska kanske hålla sig på backen

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.

www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet
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Trädbeskärning av Stig och Lars
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Cool Kaprifol
Hos Carl-Gunnar Holmberg på Bölevägen (där vi var på trädgårdsvisning i augusti) var gräsmattan grön i slutet av november och första
veckan i december blommade kaprifolen!

Kaprifolen fastnade tyvärr inte på bild, och sedan kom snön…

20

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

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.

Ett jättestort tack!
Till Er som skänkt och skänker
vinster till våra lotterier.
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Välkommen till Norrlands
egen trädgårdsmässa!
Öppettider
27-29 april 2012 kl 10.00-17.00
Entré
Vuxna 80 kr
Ungdom 13-17 år 20 kr
Barn 0-12 år gratis i målsmans sällskap
Grupp/buss, minst 10 pers, 60 kr
Mer info: www.nolia.se/ta

Mail-lista
För att vi skall kunna nå våra medlemmar
per mail så kommer Vuxenskolan snart att
gå ut med en förfrågan om Din
mailadress.

Frökväll, Blomsterlandet
Torsdag 1/3 18.30-21.00
För att du ska kunna nyttja trädgårdssällskapets rabatter, ta med
ditt medlemskort.
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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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