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Ortsombud

Vårt Trädgårdssällskap 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 ortsom bud i Kusmark, Medle, Klutmark eller andra orter - tipsa ordförande Gunilla.

Bidrag till GRObladet skickas till
Maritha Norlund
marithanorlund@hotmail.com
070-283 95 37
Vi hoppas på trevliga bidrag
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Rader fo
en
redakti n
n’Ture leigg dära såffa a hall redan att gruv’se för såmmarn.
Såmmarn jer n’hiskeli ti. He jer
möjja a brämsn a åska a swidara
fulle lufta - a se ska he planteres!
He ska skåtas a he ska grevas a
beras - jola a skitn a sann a
plantern a raisskapa a fröpåsarn.
Tala åm bertider.
Allteing ska ju vääx se he glommer, einnarn he snjö över.
Men da he da kåmm opp nage stackars gresstra, se ska he kleppes a
derekt - hannlaust. He fa eint steick opp en endaste litn millimeter
mar än vå den civiliserade människan ha bestämd he ska gjera - i
den vilda kampen mot naturen.
n’Ture jer väl eint derekt oslögi eint. Men si planterneinga, he jer han
raint odugli deill, ja raint ra’laus. A he verk ju se ainkelt. Såbb ne na
fröåm a spönn över nalta jol - a se jer he bara att väänt. Men n’Ture
kan eint ens säätt rödisern ...vå än han sätt ne, se kåmm he bara opp
exingen.
- He jer för att du eint veill, seg a’Rut.
- Veill a veill, tööick n’Ture. Jig ha aller vöre nan bonn, a ska eint val’e
heller. Varken farfarn eller pappen vor bönner heller. Ve hadd ju
e’hamman, men där vax he bara vidje a döingstövern.
Farfarn, han sa allti: - att de ende jola jer deill för jer att man ska ha
nagerst att hava maitmasken.
Taink’de Rut. Att man behö bara n’litn maitmask för att fa n’fisk - a
fisken jer ju såm perenn, men han val större haile tin - se da kan man
leva gott utan att greva a kultiver a plantér a spreeint a bera.
- Du Ture jer se fördärvade lat, seg a’Rut. Att he ta illt bara du taaink
oppa att lust de ne. Se nan maitmask feinn du da eint!
De ende du feinn, jer latmasken - a da val he väldigt lite fisk - om än
dem vara perenn.
Sven Mikaelsson
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Årsmöte
25 februari 2013 Kl.18.00
Gamla seminariet, Kanalgatan 6
Program
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi tittar på Kalles sommarbilder
Vi bjuder på fika!
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen
OBS! Motionstiden går ut den 31 januari 2013

Utgivningsplan för Grobladet 2013
Nr
2/2013
3/2013

Sista manusdag
1 april
8 september
Annonspriser:

Utkommer
ca vecka 18
ca vecka 40

Helsida 500:-

Halvsida 300:-

Blomsterlandet, Solbacken
Torsdag den 21/2 blir det Frödag hos oss. Öppet 10.00-19.00
20 % rabatt under hela dagen för kundklubbsmedlemmar och
trädgårdssällskapets medlemmar. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Trädgårdspremiär den 2 maj - massor med fina erbjudanden.
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Dagordning
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.

Val av ordförande och styrelseledamöter för 2 år

12. Val av revisorer samt revisorssuppleant
13. Val av fika/festkommitté
14. Val av resekommitté
15. Val av redaktionskommitté samt layoutansvarig för Grobladet
16. Val av hemsideansvarig
17. Val av valberedning
18. Medlemsavgifter för 2014
19. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2013
20. Beslut angående arvoden
21. Utgivning av Grobladet
22. Motioner
23. Val av 4 ombud samt ersättare till VLT:s årssstämma
24. Årsmötet avslutas
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Program 2013
21 Januari, måndag: Föreläsning, Märta Eklund.
25 februari, måndag: Årsmöte kl.18.00, Gamla seminariet
23 mars, lördag: Inspirationsdag VLT (se nästa sida)
24 mars, söndag: VLT årsmöte i Ursviken
9 april, tisdag kl.19.00: Trädgårdscafé ”Hur man planerar sin
trädgård”. Föreläsare: trädgårdsmästare Eva Johansson.
11-14 april: Nordiska trädgårdar. Trädgårdsmässa i
Älvsjö, Stockholm
26-28 april: Trädgårdsmässa i Umeå
6 maj, måndag: Trädbeskärning. Tid och plats, se hemsidan
eller nästa nummer av GRObladet.
15 maj, onsdag: Försäljning 16.00-19.00, Gamla seminariet
1 juni, lördag: Plantförsäljning, Nordanå
2 juni, söndag: Plantförsäljning, Kåge
26 juni, onsdag: Trädgårdssällskapens dag, Anna-Karin Östman,
Falkträsket
29 juni, lördag: Invigning av Rondellen, rabatten i Bonnstan
Juli, eventuellt sommarresa till Bygdeträsk, Västanträsk mfl
ställen.
10 augusti: Sommarmöte i Byske. Bussresa ordnas.
Vissa arrangemang sker i samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan
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Välkommen till
Inspirationshelg i Ursviken Skellefteå. Tema: Älskade trädgård
Lördag den 23 mars 2013.
Lokal: EFS Ursviken, Styrmansgatan 4 932 37 Ursviken.
Program:
Kl. 9.30
Kl.10.00
Kl. 10.15
Kl. 12.00
Kl.13.00
Kl.14.30
Kl.15.00
Därefter

Registrering och kaffe
Välkommen och presentation
Föreläsning: Introduktion av växternas vetenskapliga
artnamn. Carina Holmström, Ravesta, Arnäsvall
Lunch
Föreläsning: Besök i kända och okända trädgårdar.
Ann-Catrin Thor, RST:s rådgivare
Kaffe
Föreläsning: Trädgård till nytta och nöje.
Elisabeth Vallrud, Bredträsk, Bjurholm
Middag
Efter middagen kokar vi salvor/ eller cerat
med Elisabeth Vallrud som ledare

Frågor:

Ring Eva Johansson tfn. 0914-430 20 / 070-32 598 32

Anmälan
senast 8 mars till: Eva Johansson tfn. 0914-430 20 / 070-32 598 32
Avgift
Paketpris: 400 kr - ingår föreläsningar, fm.kaffe, lunch, em. kaffe och
middag.
Föreningens medlemmar sponsras med 100 kr.
Betalas senast 11 mars på VLT:s bankgiro 309-5171
Söndag 24 mars 2013: Årsstämma, se separat kallelse.
(Samma lokal som för inspirationsdagen.)
Övernattning
Övernattningstips kommer senare. Bokas av deltagarna själva
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Rotsaken är huvudsaken
Passa på att just nu njuta av alla goda rotsaker
istället för att drömma om vårens primörer

Sellerisallad
på franskt vis
Skala och skär cirka 500 gram rotselleri. Riv sedan på matberedarens finaste skiva. Förväll ”rivet” genast i kokande vatten i
1 minut. Detta för att inte sellerin ska mörkna - samtidigt blir den
oxå lite mildare i smaken.
Häll av vattnet, krama ur och blanda ”rivet” med 1 msk citronsaft,
1/2 dl majonnäs, 2 dl creme fraiche, 3-4 tsk dijonsenap, 1-2 klyftor finriven vitlök och 1 msk olivolja.
Smaka av med salt och svartpeppar.
Salladen blir godast om den får står och ”mogna” ett tag.
Gott till kryddiga korvar eller skinka.

Redan de gamla grekerna kände sin rotselleri väl
- en kulturväxt från medelhavsområdet.
Väl bekomme!
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När som trädens grenar spretar nakna
när dystra vintertankar drabbar dej min vän
Väl kan du gången sommargrönska sakna
tänk då genast på att våren är perenn
...och att den kommer åter
varje varje år igen
sm

Kolla vår hemsida - ny design!
Hemsidan sköts av Lena Johansson och hon vill att vi bidrar med
bilder och texter som vi alla är intresserade av.
Mailadress: lena.johansson@kotten.ac
På trädgårdssällskapets hemsida kan du även se
vår publikation Grobladet med bilder i färg.
www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet
eller så Googlar du helt enkelt:
Skellefteå Trädgårdssällskap
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Årets perenn - daglilja
Årets perenn 2013 är 7 utvalda varianter av daglilja,
Hemerocallis - en för varje dag i veckan!
Arctic Snow, Strawberry Candy, Pandoras Box, Pardon Me, Mauna Loa, Happy Returns och Summer
Wine, sju underbara sorter som valts för att de är
lättodlade skönheter, som stimulerar odlarglädjen i
alla lägen!
Mångfasetterad, lättodlad skönhet som väcker och
stimulerar odlarglädjen i alla lägen!
Lättodlad i rabatt
Dagliljan är mycket anpassningsbar och trivs i
alla jordar, i halvskugga och i full sol, den växer
bra i torra lägen, liksom i lätt fuktighetshållande
jordar. För att den ska trivas extra bra bör du
gödsla, när du rensat bort de vissna bladen
på våren. Gamla sorter trivs bäst i halvskugga,
medan nyare varianter blommar bäst i sol.
Undvik att plantera dagliljor i extrema lägen
som helskugga eller blöt jord. Dagliljan tål
stadsmiljöer med avgaser och föroreningar.
Den sprider sig varken med rötter eller med
fröer. Om du vill föröka dagliljor är det enklast
att göra det genom delning. Dagliljan tillhör inte
liljeväxterna och får därför vara ifred för både
liljebaggar och kaniner!
... och i kruka
Dagliljor passar utmärkt att odla i stora krukor,
tunnor och lådor. Snåla inte med jorden! Välj
en lucker, välgödslad U-jord. Så kommer
dagliljorna att belöna dig rikligt i många år!
(Källa:www.årets perenn/Perennagruppen)

10

Beskärning av äppelträd
Beskärningen sker vart annat år ”väster om E4-an” respektive
”öster om E4-an”.
I år är det östra delen som kan få sina träd beskurna.
För dig som har fått inbetalningskort med det här GRObladet.
gäller följande för beställning av beskärning av äppelträd:
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 ska beskäras markeras med band!
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Gör så här
Knåda ihop ingredienserna
(utom vallmofröna) till en deg.
Forma degen till två rullar,
cirka 4 centimeter i diameter.
Häll ut vallmofröna på en ren
skärbräda och rulla degrullarna
så det blir frön runt om. Rulla
sedan in dem i plastfolie och låt
dem ligga i kylen i minst en
timme.
Sätt ugnen på 200 grader.
Skär degrullarna i knappt
centimetertjocka skivor som
läggs på papprade plåtar.
Grädda mitt i ugnen i cirka 10
minuter - tills kakorna börjar få
färg. Passa dem noga på slutet
så att osten inte blir bränd.

Salta ostkex

med Västerbottensost
Cirka 30 stycken
Tid 35 minuter + tid i kylen

Du behöver
5 dl grovt riven Västerbottensost
100 g smör, rumstempererat
1 tsk salt
2,5 dl vetemjöl
0,5 dl vallmofrö

Servera som snacks.
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Medlemsvärvning !
Känner du någon som vill bli medlem i Skellefteå trädgårdssällskap?
Tala då om följande för dem, så kanske vi ytterligare kan öka 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 medlemspublikation.
Genom GRObladet får du information om
föreningens omfattande verksamhet under året:

Trädgårdsresor. Minst en gång varje
sommar gör vi en längre trädgårdsresa.
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 kr för
2013 + 20 kr för ev familjemedlem.
Namn på ev. familjemedlem önskas).
Plusgirokonto 66 713-9, ange att det
gäller nytt medlemsskap.
Det går även att e-posta till:
kurt.lindmark@gmail.com
eller använda talongen nedan och
sända den till medlemsansvarig.
Adress:
Skellefteå trädgårdssällskap
Eva Lindmark, Hedgatan 26, 931 49
Skellefteå.
tfn 0910-107 35

Trädgårdscaféer. Varje månad har vi
trädgårdscafé med föreläsare och gemensamt fika.
Trädgårdsböcker. Vi har ett rikhaltigt
bibliotek, där du kan låna trädgårdsböcker för inspiration och idéer.
Öppna trädgårdar. Under sommartiden
kan du besöka olika typer av trädgårdar
- ett populärt fritidsnöje för våra medlemmar.
Trädbeskärning. Du kan få hjälp av våra
trädbeskärare att få dina äppelträd beskurna för en billig penning.

Namn: ................................................................................................
Bostadsadress: ..................................................................................
Postnummer: ............................. Ort: ................................................
Tfn: .........................Värvare: .............................................................
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