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Ortsombud
Vårt Trädgåssällskap har utbrett
sig över bygden och det skulle kännas
både trevligt och bra ifall vi kunde ha
ombud i orterna runt Skellefteå.
Har du förslag på personer som du
tycker är lämpade som ortsombud i
Kusmark, Medle, Klutmark eller andra
orter - tipsa  ordförande Gunilla.

GRObladets
redaktionskommitté:Maritha Norlund
Soolgerd StenbergMarta Julku
Kalle Holmberg
Layout: Sven Mikaelsson (adj)
Bidrag till Grobladet kan skickas till
Maritha Norlund
marithanorlund@hotmail.com070-283 95 37

Vi hoppas på trevliga bidrag
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Redaktionens Rader

Nu är det dags - det är VÅR!
Nu öppnar naturen sin egen stora
grönsaksdisk. Det räcker bara att gå på sin
egen tomt. Plocka maskrosor, vitplister,
nässlor, kirskål, plocka små   ”musöron” på
björken och tappa saven eller plocka de
späda granskotten. Svinmålla, ängssyra,
våtarv är underbart ”ogräs”, som vi en gång
odlat i våra land men har blivit ”omodernt”
och fått förvildas och växa fritt.
Likaledes myntor, groblad, kummin mm.Vi
kan koka maskrossirap, göra egna glacer,
geléer, sylt, kryddblandningar, théer, pesto
och vi kan kandera blommor från ätliga
blommor och dekorera våra sommartårtor
och sallader.
På höstfesten kommer jag att berätta mer
om vad ni kan göra med era växter.
Mitt motto: UT och ÄT! Kompost eller magen.
                                      Soolgerd Stenberg
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StubbFräsning
TrädFällning

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

Less på 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

Utgivningsplan för Grobladet:

Nr      Sista manusdag        Utkommer
3/2012   8 september ca vecka 40
1/2013 15 december ca vecka 3

  Annonspriser: Hel sida: 500:-, Halv sida: 300:-

Öppna Trädgårdar 2013
Fundera på om du skulle låta oss få ta del av din trädgård!

Den behöver inte vara perfekt.
Vi vill gärna ta del av dina idéer och erfarenheter på gott och ont.

Prata med någon i styrelsen så får du veta mer.
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OVES PLANTOR

150 sorters Funkior - Finska fruktträd, härdiga upp till zon 6-7
Blåbärsbuskar - flera sorter
Stort sortiment av sommarblommor

10% på hela sortimentet

Vi öppnar den 11 maj
Öppettider:
Må-fre 12.00-19.00
Lö 10.00-16.00
Sö 12.00-16.00

Tel: 0910-72 35 12         www.ovesplantor.se

Massor av växter!
Ersmark

Välkomna till invigning av Sveriges
nordligaste rosenvisningsträdgård
belägen i Åkullsjön ca 1 mil söder om
Bygdsiljum (Robertsfors kommun).

I Visningsträdgården finns ca 120 olika rosor på en yta av
1000 kvadratmeter. Upplev denna unika, blomrika, doftande
sensation på plats!

Invigning 4 augusti 2012 kl. 11.00Invigning 4 augusti 2012 kl. 11.00Invigning 4 augusti 2012 kl. 11.00Invigning 4 augusti 2012 kl. 11.00Invigning 4 augusti 2012 kl. 11.00
Plantmarknad 5 augusti 2012 kl.10.00Plantmarknad 5 augusti 2012 kl.10.00Plantmarknad 5 augusti 2012 kl.10.00Plantmarknad 5 augusti 2012 kl.10.00Plantmarknad 5 augusti 2012 kl.10.00

Mer information och program för båda dagarna finns snart
på vår hemsida.

www.rosaauroraborealis.n.nu
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Höstfest med skördelotteri!

18 september, kl 18.30
Vi bjuder på soppa som Soolgerd Stenberg kommer och tillagar,
samt kaffe och kaka.

Soolgerd Stenberg berättar och ger tips om hur man tar tillvara
naturens läckerheter.

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.

De ovanligaste bidragen får en uppmuntran.
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 12 september till Marianne Öhgren
marianne_ogren@telia.com

Välkomna!

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.kågeblommor.se

Skellefteå Trädgårdssällskap
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Besök vår 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
till allas nytta och förnöjelse.
Där kan du även se hela Grobladet med bilder.

www.skelleftea.org/forening/tradgardssallkapet
eller så Googlar du helt enkelt:

Skellefteå Trädgårdssällskap

Skellefteå Trädgårdssällskap

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

Kommande lotteri blir på plantmarknaderna.

Välkommen
till

trädgårdsvandring
bland sommarhus
och trädgårdsrum.

Du kan beställa lunch eller en picknickkorg.
Ta med dina vänner till en trädgårdsfest!

Se trädgården på film: www.youtube.com/axburtradgard/
Boka  Axbur AB Kursgård och trädgård i Gummark

Karin 070-21 00 272
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Trädgårdssällskapens Dag
27 juni kl.18.00 hos Helena Lundberg

Kort beskrivning av vår trädgård
Det är en villaträdgård med skogen som bakgrund
 - en mix av träd, buskar, perenner och marktäckare.

Trädgården har 17 år på nacken och mottot har hela
vägen varit att ha fräscha växter som är lättskötta,
men som även har stort prydnadsvärde.

Helena Lundberg Rumbagatan 21 Skellefteå

Ulla Holmström

Ett nytt odlingsår att se fram emot
Jag bor på Anderstorp i en lägenhet på markplan.
Här finns inte plats för bärbuskar, potatis- eller
grönsaksodling etc. Så jag har min odlingslott i
Anderstorps koloniförening (det finns odlingslotter
att hyra). Där ser jag fram emot att ta nya tag och
rensa upp, tillföra lite kompost och gödsel - bra
motion att spada om i den leriga jorden.

Till vårt bibliotek har vi köpt boken
Skydda din trädgård av Maj-Lis Pettersson.
I boken hittar man svar på problem med bl a olika
gallkvalster, som vinbärsgallkvalster,
växthusspinnkvalster

”spinn” på tomater, klematisbladstekeln, potatismögel med flera problem.

Jag tänker på mina vinbärsbuskar, som har drabbats av vinbärsgallkvalster.
Jag har klippt bort och bränt drabbade grenar, man får även se upp med att
lägga avläggare - kolla att de är friska.
Det hjälper inte heller att klippa bort de ovanjordiska delarna, enligt Maj-Lis
Pettersson. Angripna buskar bör grävas upp och brännas på hösten. Då är
det möjligt att plantera nya friska buskar på samma plats, redan året efter.
När man köper nya buskar ska man välja motståndskraftiga sorter.

8



9



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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Hästgödsel
...finns för gratis avhämtning på Rosengård

för föreningsmedlemmar.
Man får lasta själv.
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Ons.

Trädgårdsmentorer
Glöm inte att det finns trädgårdsmentorer,
som du kan ringa till och få goda råd av:

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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Torsdag 10 maj Trädbeskärning i praktiken*
Kl.19.00 Hos Göran L, Bölevägen 9

Tisdag 29 maj Oves Plantor (se text sid 22 )

Torsdag 31 maj Burmans Handelsträdgård ( se text sid 22)

Lördag 2 juni Plantmarknad i staan (se text sid 17)

Söndag 3 juni Plantmarknad i Kåge (se text sid 17)

Måndag 4 juni Gråbergs Plant (se text sid 22)

Onsdag 6 juni Nymyran (se text 22/13)
Hela dagen

Måndag 11 juni Ursvikens Trädgård

Torsdag 14 juni Ram & Vackra Ting, Marie Tjärnlund Frostkåge
Kl.11.00-20.00 Trädgårdsutsmyckning.

Spännande erbjudanden under dagen.
(Skyltat från kiosken i Frostkåge.)

Onsdag 27 juni Trädgårdssällskapens Dag*
Kl.18.00 Hos Helena Lundberg (se text sid 8)

Lördag 30 juni Invigning av rabatt i Bonnstan
Kl.14.00

Onsdag 4 juli Öppen Trädgård*
Sjungande Dalens koloniträdgård

      (Se text sid 16)

Program 2012
Skellefteå Trädgårdssällskap
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Onsdag 11 juli Öppen Trädgård*
Kl.18.00-20.00 Ingegerd & Roger Estefors  Södra Bergsbyn 39

(se text sid 16)

Lördag 28 juli Sommarresa* (se text sid 24)

Lördag 28 juli Pelargonutställning, Rosengård
t.o.m fredag 3/8.
Entré 50:-, då ingår pelargonstickling i lerkruka.
Lördag - Söndag kl.11-16
Måndag-fredag kl. 11-15

Onsdag 1 augusti Öppen Trädgård*
Maria Nilsson, Eriksdal  (se text sid 16)

Söndag 12 augusti Tusen Trädgårdar (se text sid 23)

Fredag 24 augusti Ursvikens Trädgård
Kl.14.00-18.00

Tisdag 18 september Höstfest* (se text sid 6)

Måndag 15 oktober Trädgårdscafé* i Gamla Seminariet.
Kl.19.00 Trädgårdmästare André Wänman berättar och

visar bilder om hur man sänker zoner i trädgår-
den.
(I Grobladet nr 2/2011 står det om Trädgårds
mästare Wänman. ”Inspirationshelg i Sikeå”.)

Måndag 12 november Trädgårdscafé* (se nästa GROblad)

                 * I samarrangemang med Vuxenskolan
OBS!       Se alltid i senaste GRObladet eller på vår hemsida angående

       eventuella programändringar
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Vilken är din bästa
Sommarbild

Vi vill gärna se den! Skicka in din bild före den
30 oktober till oss så kanske den
”hemliga” lådan blir din.
Insända bilder läggs upp på hem-
sidan och tävlingsresultatet redovi-
sas på januaricaféet. En jury på tre
personer kommer att utses.

Bildmottagare:
lena.johansson@kotten.ac

Ifall du lämnar in ett foto, märk det
med namn och telefonnummer på
baksidan. Du får det tillbaka på
oktobercaféet.

Vi förbehåller oss rätt att använda
bilderna på hemsidan och i Grobladet
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Öppna trädgårdar
Sjungande Dalens koloniträdgårdar 4 juliSjungande Dalens koloniträdgårdar 4 juliSjungande Dalens koloniträdgårdar 4 juliSjungande Dalens koloniträdgårdar 4 juliSjungande Dalens koloniträdgårdar 4 juli
Lena Andersson är ordförande. Vi har 84 kolonister  och ca: 6 lotter kvar.
Vår förrådsbod innehåller gräsklippare,krattor, spadar och små verktyg
mm som lånas ut.
Sekreterare Kurt Andersson 070/3912195.

Trädgårdsvisning i Södra Bergsbyn 11 juli 2012Trädgårdsvisning i Södra Bergsbyn 11 juli 2012Trädgårdsvisning i Södra Bergsbyn 11 juli 2012Trädgårdsvisning i Södra Bergsbyn 11 juli 2012Trädgårdsvisning i Södra Bergsbyn 11 juli 2012
Vår trädgård omfattar ca 2.500 kvadratmeter (sandjord) och ligger vid
skellefteälven. Undan för undan ersätter vi de stora gräsytorna med
perennrabatter och busk/trädplanteringar. En lång perennrabatt följer
gången mot huset.
Vi satsar på olika teman, som litet stenparti, torvjordsplantering, rabatt
med mormorsväxter och en annan med småbarrväxter samt azalea. Vi har
även påbörjat ett wood-land och en rosengård som omger en nyskapad
äng.

Bland många favoriter kan nämnas; Rönnar för deras höstfärger, Näver-
hägg, buskrosor, Heuchera, Hosta och olika grässorter.
Vi använder mycket grus i trädgården och cirkelformen kommer igen här
och där.
Vi odlar också grönsaker och har mycket insekter, fåglar och gott om
daggmask i vår trädgård - kanske för att vi använder naturgödsel och
avstår från kemiska preparat.

Välkomna till vår trädgård
Ingegerd och Roger Estefors, Södra Bergsbyn 39

Maria Nilsson, Eriksdal 1 augustiMaria Nilsson, Eriksdal 1 augustiMaria Nilsson, Eriksdal 1 augustiMaria Nilsson, Eriksdal 1 augustiMaria Nilsson, Eriksdal 1 augusti
I min trädgård är det grönsaksodling som prioriteras.
Målet är att bli självförsörjande på grönsaker.
Några perenna rabatter finns det också. Jag frösår det mesta själv.
 Att jag gillar att slöjda syns i trädgården som ligger i zon 6, och att jag
inte har så många år på nacken.

Välkomna!Välkomna!Välkomna!Välkomna!Välkomna!
16

Kl.18.00-20.00



Försäljning av samköpsprodukter
Försäljning kommer att ske på växtmarknaderna på

Nordanå lördag den 2 juni - och i Kåge söndag den 3 juni.

BYCO-BACT (BioBact)
Flytande gödsel ”Krav-godkänd
Pris/liter.........................................20:-

GÖDSEL (granulat)
Godkänd för ekologisk odling ”Krav”
Säck 25 kilo.................................290:-
Låda 1,7 kilo..................................25:-

MYPEXMATTA
För marktäckning mot ogräs, t ex i jord-
gubbslandet. Släpper igenom vatten.
Bredd 2,1 meter: Pris/löpmeter........20:-
Bredd 4,2 meter: Pris/löpmeter........40:-
Breded 5,25 meter: Pris/löpmeter.....50:-

Fiberduk 19g/kvadratmeter
Bredd 4 meter
Pris/löpmeter (4 m2).......................10:-

Fiberduk 23g/kvadratmeter
(Ny för i år)
Bredd 10,5 meter
Pris/löpmeter(10,5 m2).....................25:-

ROOTTRAINER LÅDA
Med genomskinligt lock och 5 st 8,5 cm
djupa cellfack. Bruksanvisning medföljer.
Pris/förpackning.............................75:-

STICKETIKETTER
För märkning av plantor
Pris/100 st.....................................25:-
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Två Plantmarknader
Lördag 2 juni, kl 10-12 på Nordanå

Söndag 3 jun, kl 12-15 på Holmforsgården, vid kyrkan i Kåge

Välkommen att både sälja och köpa plantor!
Du som ska 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.



Soolgerds tips
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Funkior   Pioner   Dagliljor   Iris
Astilbe, extra stadiga och fylliga

Nävor
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Liljor, även rena arter
Rudbeckia, fantastiska sorter
Alunrot, väldigt fina varianter
Fänrikshjärtan      Vivor
Gräs   Kärleksörter   Fingerört
Amsonia   Spetsmössa   Violer
Nunneört, blå Gentiana
Rosor, tåliga, långblomm.
Klematis, även ovanliga helbladiga
Buskar med vackra blad
+ många tidigare ”höjdare”

Välkomna till min trädgård
Märta Eklund

Ljusrotet 114, 937 93 Burträsk
tfn: 070-260 39 11

e-post: marta@bodbysund.nu
www.vargviksgardenstradgard.se

Välkommen till
Vargviksgårdens Trädgård
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Vill du bli lycklig hela livet - Skaffa dig trädgård
och bin

Inga blommor utan bin sägs det och ett gammalt kinesiskt ordspråk lyder
som rubriken: ”Vill du bli lycklig hela livet - skaffa dig trädgård och bin”. I Kina
är trädgårdsskötsel också synonymt med biskötsel och visst ger bina din
trädgård en hel ny dimension.

Tänk att i september kunna plocka fram en burk egen
nyslungad honung. Att sedan kunna njuta hela vintern
av honung som din trädgårdsnektar gett just din honung
dess karaktär. Förutom att den håller dig frisk så är det
en utmärkt present att ge bort till släkt och vänner.

Honungsbiet värdefullt
Vad är det då som gör vårt honungsbi så värdefullt, det finns ju andra insek-
ter som också pollinerar våra blommor. Vi har humlor, solitärbin, blomflugor
mm, men faktum är att en tredjedel av den mat vi äter faktiskt är beroenda
av att just honungsbina gör sitt jobb. Detta beror på att bina som enda pol-
linerande insekt har ett kommunicerande språk.
Ett bi som på morgonen hittar en nektargivande trädgård, kommunicerar det
till andra bin i kupan, dels genom beröring och dels med den berömda vipp-
dansen. Karl von Frisch upptäckte detta 1944 och fick också senare Nobel-
priset för sina studier.
Bin har dessutom en egenskap att vara blomtrogna. Har de väl börjat flyga
på en nektargivare, t ex din trädgård, så överger de inte den så länge den
producerar. Det är dessa båda faktorer som ger honungsbiet en särställning
i insektsvärlden.

Att bli med bin
Alla som börjat med bin, gör det i liten skala. Man startar med ett
par bikupor i trädgården. De allra flesta nöjer sig med detta. En
traditionell bikupa är dessutom ett smycke i vilken trädgård som
helst. En bikupa i skelleftetrakten ger i snitt 20-30 kilo honung
 - tillräckligt för familjen, släkten och vännerna. Och det är inte vilken honung
som helst. Det är världens bästa honung, jag lovar. Inget slår din egen ho-
nung som dina bin gjort av nektar från din egen trädgår. Det är sån som gör
en lycklig - hela livet.

 Olov Boman. Ordf. Skellefteortens biodlarförening
20



Västerbottens Läns trädgårdsförbund´s  årsmöte 2012 i Bjurholm

Söndagen de 25 mars hölls  årsmöte i Bjurholm. Skellefteå  trädgårdssällskap
representerades av Solweig W-Andersson, Solveig Lundström samt Eva &
Kurt Lindmark

Eva Johansson,  Nymyran, Burträsk ingår sedan tidigare i länsförbundets
styrelse, och Ulla Holmström, Skellefteå valdes till valberedningen

Till ny ordförande valdes Yvonne Lundkvist som varit sekreterare och skött
all information till oss under ett antal år.

Ingen verksamhetsplan presenterades men flera inkomna motioner
diskuterades livligt. T ex handlade en motion om vilka regler som ska gälla
för att söka medel från VLT:s fonder, ansökningstider och belopp mm.
Stadgeändring gjordes angående antalet ledamöter i styrelsen från 9 till 6
förutom ordförande, samt att landstinget inte längre ska ha rätt att utse en
ordinarie och en suppleant till styrelsen nu när det ekonomiska bidraget
upphört. Även motionstidens sista datum ändrades från 8 dagar före stämman
till sista februari. Räkenskaperna för förbundet ska vara klara en månad före
årsmötet.

Ekonomin i VLT är dålig. Underskottet för året är 28 897 kr. Fr o m  2013
kommer lokalföreningarna att stötta VLT med 10 kr/medlem och år, enligt
beslut från årsmötet 2010 och 2011. 31 dec 2011 var det  2663 medlemmar
vilket skulle ge VLT 26630 kr i kassan.  En av de aktiviteter som VLT anordnat
var lördagens inspirationsdag om trädgård och hälsa.

Efter förhandlingarna berättade Marina Mattsson engagerat  om Kulturbotan
i Lycksele och hälsade oss välkomna dit. ”Utnyttja din medlemrabatt på
inträdet”!!

VLTs egen bloggsida, http:// vlt.dinstudio.se
Tanken med bloggen är att vi både kan lägga ut information och
ha en kommunikation med er. Det ska även finnas en länk från
svenskträdgårds hemsida.

Välkomna in på besök
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Kom ihåg dina rabatter
Torsdag  29 maj     Försäjningskväll Oves plantor, Ersmark
Kl. 19.00     10% på hela sortimentet

   Endast Skellefteå. Ove bjuder på fika...

Torsdag 31 maj     Medlemskväll hos Burmans Handelsträdgård, Tjärn
Kl.19.00     10% på hela växtsortimentet

    Byske och Skellefteå. Ett samarrangemang.

Måndag 4 juni     Medlemskväll hos Gråbergs Plant
Kl. 18.00-20.00     10% på växtsortimentet

    Byske och Skellefteå. Ett samarrangemang.

Onsdag 6 juni     Eva Johansson, Nymyran
Hela dagen     10% på växtsortimentet

    Byske och Skellefteå. Ett samarrangemang.

Måndag 11 juni    Kickan, Ursvikens Trädgård
Kl.10.00-19.00     10% på växtsortimentet

    Byske och Skellefteå. Ett samarrangemang.

Fredag 24 augusti  Kickan, Ursvikens Trädgård
Kl.14.00-18.00    Spännande erbjudanden!

    Byske och Skellefteå. Ett samarrangemang.

Mail-lista@ För att vi skall kunna nå våra medlemmar via
e-mail så ber vi att nu skickar er e-mailadress
till Eva.Stenberg@sv.se
dvs:
ange Fullständigt namn + mailadress.

22



23

Tusen Trädgårdar
Riksförbundet Svensk Trädgård bjuder tillsammans med Gunnel Carlsons
Trädgårdsriket och Studiefrämjandet in till Tusen Trädgårdar söndagen den
12 augusti 2012 kl 10-17.

Välkommen att visa din trädgård!

Alla som är en del av trädgårdssverige är inbjudna – alla som har privata
trädgårdar och alla offentliga trädgårdar: stadsparker, friluftsmuseer,
botaniska trädgårdar, kyrko-gårdar, slotts- och herrgårdsparker,
plantskolor, handelsträdgårdar, koloniträdgårdar, skolträdgårdar,
trädgårdar vid hembygds- och bygdegårdar – alla är välkomna att delta!

Anmäl din trädgård på www.tradgardsriket.se senast den 31 maj 2012

Trädgårdsmästarens bön
Gode Gud, var oss nådig och giv oss regn varje dag
från midnatt till tre
och som du vet, strilande och varmt regn som absorberas i jorden.
Men skona silene, allyssum, helianthemum. lavendel och andra.
Som du i din oändliga vishet redan vet, föredrar de torka.
Jag kan skriva ner namnen.
Och låt solen skina hela dagen.
Fast givetvis inte alltför mycket.
Och inte på astilbe, gentiana, hosta eller shonoden ron.
Och giv oss alltid mycket dagg och lite vind,
rikligt med daggmaskar - men inga sniglar, bladlöss eller mjöldagg.
Och om det passar Dig - låt det regna gödselmedel
en gång i veckan.
Amen.                                          (Bön från Finskt program 1 augusti 2007)



Vår sommarresa blir lördagen 28/7 2012.
Vi samlas på folkparkens parkering och
åker 08.00 mot Arvidsjaur. Vi gör en liten
paus vid rastplats efter vägen då man kan
kissa och dricka lite kaffe ur egen korg.
Sedan styr bussen mot Kläppen där
Jonny och Kristina Grubbström har sin
trädgård strax utanför Arvidsjaur. Därefter
vidare till Moskosels rallarmuseum, vid
inlandsbanan, för att äta lunch och se
utställningen.

Mätta åker vi till Lage och Majvor
Sellboms trädgård i Moskosel där vi tar
det lugnt i den stora trädgården. Vi blir
bjudna på fika innan vi återvänder mot
Skellefteå igen. Välkommen på en trevlig
dag till de två i vår förening som bor
längst bort från Skellefteå men årligen
kommer till vår plantmarknad.

Priset för hela dagen blir 260 kr. Anmäl
dig till Gunilla Lundmark.076-1183740
eller via mail gunilla.ursviken@gmail.com.

Sista anmälningsdag: 14 juli 2012.

Kom ihåg att berätta om du har någon
matallergi.

Sommarresan 2012
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