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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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Denna gång från
ordförande Gunilla
Efter en snörik kall vinter har vi nu kommit till vår. Det är
alltid med en stor förväntan vi närmar oss denna tid, vi
som gillar det som växer ur moder jord.
Att efter avslutad arbetsdag få gå en liten runda på aftonen
i sin trädgård i maj och kika vad som hänt under dagen är
väldigt spännande.
Det är hela tiden något nytt som tittar fram ur jordskorpan.
Fantastiskt att det överlevt där i den kalla jorden. Skulle
något inte komma upp så får man se det som en möjlighet
att plantera något nytt. Det är som med livet att ibland får
man göra en omstart.
Kom ihåg att kruka upp de plantor du har för mycket av
och kom till vår plantmarknad 1 eller 2 juni.
Jag hoppas att ni i sommar ska kunna få glädje av det vi
ordnat i vårt föreningsprogram. Lycka till med odlandet i
sommar och glöm inte av att sitta ner och njuta av
grönskan. Kom gärna in på min gård för en paus i
trädgården om ni är ute på en cykelrunda till Ursviken.
Gunilla Lundmark
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Planteringen i Bonnstan
Sommaren 2007 åkte jag till RST:s sommarmöte i Växjö bl.a. besökte
vi Huseby Bruk. Rabatterna hade planterats i ”Tapetgrupp” som
var vanligt på 1800-talet. I mitten en hög växt som blickfång, runt
om sätts olika fält låga färgstarka blommor och ytterst en enfärgad
bladväxt.
Här fick jag idén att årets plantering skulle bli en ”Tapetgrupp” men
vad skulle vi välja för växter? När jag skriver detta är planeringen ej
riktigt klar, min tanke att sätta sommarbegonior var sent påkommet,
fröerna skulle satts i februari. Har pratat med en del branschfolk
om att sätta Palettblad Coleus, men de kan bli svåra för de gillar ej
en kylig regning sommar. I mitten tänkte jag ev. en hög Ricin men
p.g.a. att dessa är så giftiga har de uteslutits.
Runt om sätter vi silverek som kanske inte blir så stor när den sätts
sent. Ett annat alternativ är Santolina Grå helgonört som kan kan
formklippas, men jag har ingen erfarenhet av denna växt.
Kanske det blir två olika sorters Tagetes patula t.ex. ”Silvia” och
”Durango” vi planterar några olika lämpliga sommarblommor, sedan
får vi se hur det blir.
Skellefteå museum har gett ut en tidskrift ”Till nytta och nöje” den
västerbottniska trädgården – historik, råd och anvisningar. Pernilla
Lindström har sammanställt texten, här kan man bl.a. läsa om
”Rabattrundeln”
Ulla
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Program 2013
Fre 26Sön 28 april

Trädgårdsmässa i Umeå - information på hemsidan.
Solweig tar emot samåkningsanmälningar.
Samåkning rekommenderas.

Må 6 maj
kl. 18.00

Trädbeskärning hos Helena och Kjell Hanseklint*
Gammelvägen 16, Myckle.
Lars medverkar, samt våra nya beskärare.

Fre10 maj

Oves plantor i Ersmark öppnar
10 % hela sommaren. Annons sid 22

Ons 15 maj
kl.16-19.00

Försäljning av samköpsprodukter.
Gamla seminariet.

Lör 1 juni
kl.10 -12.00

Plantmarknad, Nordanå. Lotteri.

Sön 2 juni
kl. 10 -12.00

Plantmarknad i Kåge. Bordshyra 100:- Lotteri.

Tis 4 juni
kl.18

Besök i kommunens växthus.

Ons 5 juni
18 -20.00

Medlemskväll hos Gråbergs plant
Medlemsrabatt 10%

Tors 6 juni
Hela dagen

Eva Johansson, Nymyran Handelsträdgård
Medlemsrabatt 10%

Lör 8 juni
kl.14.00

Öppna trädgårdar* - Hälsans trädgård, Rosengård.
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Ons 26 juni
kl.18.00

Trädgårdssällskapens dag*
Anna-Karin Östman, Falkträsket

Lör 29 juni
kl.14.00

Invigning av rabatten i Bonnstan

Mån 1 juli

Öppna trädgårdar* - Trädgårdsvisning i Bergsbyn

kl.18-20.00

Per & Magdalena Sandberg
Johansgatan 30, Bergsbyn

Lör 10 aug

VLT:s sommanrmöte i Byske

Ons 11 sept
kl.18-20.00

Öppna trädgårdar*
Vi besöker Kjells äppelträdgård.
Kjell Bergström, Bäckvägen 34, Bureå.

Ti 17 sept
kl.18.00

Höstfest* Lokal: Gamla seminariet
Vi bjuder på soppa!
Gunda Lundström, Bygdeträskliden visar bilder och
berättar om hur man anlägger en våtbädd. Lotteri!
Välkomna!

*Samarrangemang med Vuxenskolan
OBS!

Se alltid i senaste GRObladet eller på hemsidan angående
eventuella programändringar.
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Boktips
Peter Korns bok om odling på
växternas villkor, finns att låna på
Stadsbiblioteket, han är med i
Trädgårdstoppen. Låna vår bok
Trädgårdstoppen, resa genom
Sverige
av Peter Englander.
Tälj från rönnpipa till stol, även i
år kommer Paavo Parpala att
medverka på Plantmarknaden, så
medtag färsk rönn, sälg m.m. och
kniv.

Av VLT Västerbottens Trädgårdsförbund, fick vi som gåva Botanica Rosor
Engyklopedi över trädgårds- och vildrosor.
Böcker som Trädgårdsrådgivare Ann-Catrin Thor nämnde i sina föreläsningar i
samband med Inspirationshelgen, har vi i vårt bibliotek bl.a. Min Trädgårdslund,
Beth Chatto. Växtkomposition idéer från Enköpings Parker, Drömplantor
Piet Oudolf – Henk Gerritsen.
Ann-Catrin föreläste om Trädbeskärning, hon är ansvarig för kurser ”Grönt kort”
i fruktträdbeskärning. Hon berättade att Svenk Trädgård har medverkat i test av
Trädbeskärningsredskap, resultatet kan man läsa i ”Råd & Rön nr 1”
Nu har de ett samarbeta att testa odlingsväv.
Potatis - mycket mer än Bintjé. Denna bok är kanske aktuell nu?
Vid sin föreläsning om växternas vetenskapliga namn, nämnde Carina Holmström
några böcker: Växternas Latinska Namn, sammanställd av Raoul Iseborg och
Växternas namn av Jens Kornelisson.
Ulla
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Hos oss hittar du:
Snittblommor & Krukväxter. 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 i butiken så bokar vi en kväll när ni vill komma.
Nu hittar ni oss i nya fräscha lokaler på Nygatan 1 i Kåge.
(Tillsammans med ICA och 5 rum)
0910-72 00 68
www.kageblommor.se

Öppna trädgårdar
Hälsans Trädgård, Rosengård, 8 juni 14.00
Trädgårdsvisning i Bergsbyn 1 juli 18-20.00. Per och Magdalena
Sandberg har i 10 år förvandlat sin trädgård som var täckt av gräsmatta till en ordnad romantisk trädgård.
Perenner och grönsaker har ramats in med vackra stenar, samtidigt
som gården har fungerat för lekande barn.
Per och Magdalena Sandberg, Johansgatan 30 i Bergsbyn.
Kjells äppelträdgård 11 september 18-20.00
Hos Kjell får vi se många olika äppelträd.
Kjell Bergström, Bäckvägen 34 i Bureå.
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Tors 6 juni 10% på perenner för medlem i Skeå trädgårdssällskap

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

Ett jättestort tack!
Till er som skänkt och skänker vinster till våra lotterier.
Kommande lotterier blir på plantmarknaderna
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Trädgårdssällskapens Dag
26 juni kl.18.00-20.00 hos Anna-Karin Östman
Kort beskrivning av vår trädgård
Tomten är en vanlig tomt i ett vanligt bostadsområde. Det mesta i
trädgården är fynd från komposter eller hemodlade perenner.
Mycket blad i olika former, en hel del buskar. Ganska lummigt.
På tomten finns det lite stenläggningar. På framsidan av huset en
stenläggning av Ölänsk kalksten bortskänkta av en snäll person på
Åsgatan. Gatsten förekommer på flera ställen på tomten, dessa kommer
från järnvägsstationen i Skelleftehamn. Gratis!
Det finns några tegelmurar på baksidan av huset fulla av perenner av
diverse slag, teglet kommer från Skarins i Ursviken.
På tomten står ett vackert växthus från burträsk och i det finns en stor
pelargoniesamling.
Mycket har vi burit och kånkat jag och min tålmodige man.
Anna-Karin Östman Sambagatan 18 Falkträsket

Hästgödsel
...finns för gratis avhämtning på Rosengård
för föreningsmedlemmar.
Man får lasta själv
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Kom ihåg dina rabatter
Fredag 10 maj Öppnar Oves plantor. 10% rabatt hela sommaren
mot uppvisande av medlemskort.
Torsdag 30 maj Medlemskväll hos Burmans Handelsträdgård,
Kl.19 -21.00
Tjärn. 10% rabatt under angiven tid mot uppvisande
av medlemskort
Måndag 3 juni
Kl.10 - 19.00

Medlemsdag hos Kickan, Trädgården i Ursviken
10% rabatt under angiven tid mot uppvisande
av medlemskort

Onsdag 5 juni
Kl.18.– 20.00

Medlemskväll hos Gråbergs plant.
10% rabatt under angiven tid mot uppvisande
av medlemskort

Torsdag 6 juni

Medlemsrabatt hela dan hos Eva Johansson,
Nymyrans handelsträdgård. 10% rabatt under angiven
tid mot uppvisande av medlemskort

RÄ
T TNUWW VORN
RÄT
text: Sven Mikaelsson
A tjelan hadd ju gatt,
däve Swidarmiraingesbaickbron.
Se he sauske da han gjick,
a han feck segun nedi skon.
Han töisse no har nage ainstaka möij,
som sårre där he flauww.
A just da se försto’n,
att snart jer he no rättnuww vorn
- neve Swidarmiraingesbaickbron.

n’kwell da n’Ture kåmme,
ne’deill Swidarmiraingesbaickbron.
Se bört’n att funder oppa,
att snart jer he no rättnuww vorn.
Mirgjöreln ramme, a he var ljusst,
om än he var ganska saint.
A vattne var brunt a farse fort
- unner Swidarmiraingesbaickbron,
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Inspirationshelgen i Ursviken
Ullas reportage om VLTs kurs i Ursviken 23 mars
Vi som var med på inspirationshelgen gick hem med nya erfarenheter och
idéer. Dessutom var det mycket trevligt att träffa trädgårdsvänner från hela
Västerbotten.
Föreläsningen ”Introduktion av växternas vetenskapliga namn” gjorde Carina
Holmström från Ravesta till ett mycket intressant ämne. Pedagogiskt och
roligt lärde hon oss olika knep att lägga tex artnamnet på minnet.
Genom växternas typiska egenskaper som färg,livs och blommningstid,blad,
egenheter, växtsätt och växtplats sätts namnet. Upphovsmannen till systemet
var Carl von Linne.
Besök i kända och okända trädgårdar, var temat på den bildvisning och
föredrag som Anna-Karin Thor RST:s rådgivare höll under lördan. Tanken
var att inspirera oss att söka upp dessa smultronställen när vi är ute och
reser.
På söndan lärde hon ut konsten att beskära träd.
Pär Lindström, Bureå hade med sig tagetes Fagerhult och tagetes Linne
gamla sorter som bevarats genom fröuppsamlings insamlingen POM.
Programmet för odlad mångfald. Han delade med sig av fröerna i ett lotteri.
Dagen avslutades med
att Elisabeth Vallrud,
Bjurholm höll ett föredrag
om ”Trädgård till nytta och
nöje”. Sedan guidade hon
oss i konsten att tillverka
eget cerat.
Med choklad smakande
cerat åkte vi nöjda hem.
Ulla Holmström
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Frälsarkransen- bönens trädgård
I Kågedalens församling, alldeles intill kyrkan i Kusmark, har en trädgård
växt fram, med armbandet Frälsarkransen som förebild.
I trädgården finns meditationsplatser, en för varje pärla i Frälsarkransen.
Cafe’öppet måndag till fredag kl. 12.00 – 18.00 veckorna 25 – 32
Varje onsdag kl. 18.00 hålls andakt, alt. mässa.
Söndag 11 augusti hålls Frälsarkransdagen, i medverkan av armbandets
uppfinnare, biskop emeritus Martin Lönnebo.
Trädgården är öppen dygnet runt för enskilda besök, för mer information
se församlingens hemsida.
Grupper kan boka guidning, kontakta pastorsexp.0910-714730.
Hitta hit: E4 infart Kåge norra. Följ Jörnsvägen 11 km västerut.
Trädgården är handikapp anpassad.
Vill du vara delaktig?
Under sommar halvåret träffas frivilliga för att sköta och utveckla
trädgården.
Anmäl dig till maria.k.nilsson@svenskakyrkan.se skriv namn och
mobilnummer
Då kan vi skicka info. via sms.
Vi ses i sommar!

14

Sommarmöte i Byske
Lördag den 10 augusti 2013
Vi samlas 08.30 på Folkparkens parkering, Skellefteå och åker buss till
Byske.
09.00 börjar dagen med fika på Gästis. Ett träd kommer att planteras.
Efter fikat åker vi med våran buss och besöker olika trädgårdar.
Ca.12.00 blir det lunch på Gästis.
Efter lunchen fortsätter vi med nya trädgårdsbesök.
Byske trädgårdssällskap ansvarar för dagen dit alla föreningar i
Västerbotten är välkomna.
För mer detaljerat program se Hemsidan senare i vår.
Anmälan till Gunilla Lundmark 076-1183740 eller mail
gunilla.ursviken@gmail.com Det finns 60 platser i bussen.
Kostnad för hela dagen 250 kr

@ mail-lista
För att vi ska kunna nå våra medlemmar via e-brev, så ber vi att du
skickar din mail-adress till Eva.Stenberg@sv.se
Ange fullständigt namn + mailadress
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Höstfest med skördelotteri
Gamla seminariet 17 september kl.18.00
Vi bjuder på soppa samt kaffe och kaka!
Gunda Lundström, Bygdeträskliden visar bilder och berättar om hur
man anlägger en våtbädd.
I år tar vi återigen med något av årets lyckade skörd t.e.x. en vacker
blombukett, några roliga grönsaker, en planta, en kryddbukett, en påse
potatis eller nåt 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.

Välkomna!

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
Christina Kronqvist..............70 17 19
Maritha Norlund....................72 11 38
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Försäljning av samköpsprodukter
Försäljning kommer att ske på växtmarknaderna på
Nordanå den 1 juni - och i Kåge den 2 juni.
Byco-Bact (BioBact)
Flytande gödsel ”Krav-godkänd
Pris/liter 20:-

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

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

Fiberduk 23g/kvadratmeter
Bredd 10,5 meter
Pris/löpmeter (10,5 kvadratmeter 25:-

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

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:-

Två Plantmarknader
Lördag 1 juni, kl 10-12 på Nordanå
Söndag 2 juni, 10-12 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 båder 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.
I Kåge är bordshyran 100:-.
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Örtkrydda
Den här allkryddan passar till
allt. Plocka säsongens
smakrika örter.

Blomstersalt
Ett salt med sommarens örter
smakar sommar hela året. Det
är ljuvligt att öppna en burk mitt i
vintern och känna doften.
1 dl finmalet salt, gärna oblekt
havssalt.
1 dl färska blomblad av rosenblad, basilika eller smultronblom.
1.Lägg saltet i en skål tillsammans med blombladen.
2. Mixa tills saltet fått färg.
Förvara i rumstemperatur i en
ren glasburk.

Brännässla
Fläderblom
Kirskål
Libbsticka
Rabarberblommor
Rosenblad
Späda röllekeblad
Älgörtsblommor
Salvia
Timjan
Finhacka örterna och sprid
ut dem på en tidning och låt
torka.

Snötäckets otroligt snabba reträtt,
och flyttfågelns ljuva musik,
kan inte läggas på internet,
med aldrig så slipad teknik.
Doften av våren och värmen,
finner du långt bortom skärmen.
"Hansch"(Hans Fällman)
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Våra aluminiumprofiler står emot vindrusk
3mm växthusglas
61x61 cm 60:-/st
Även måttskurna
växthusglas
Våra aluminiumprofiler är vindtestade och klarar av
en vindstyrka på 40 sekundmeter. Detta innebär
också att vårt system är tystare än andra. Ja vi
kan till och med säga att de är skrammelfria.

Här handlar du direkt hos
tillverkaren, vilket ger ett
konkurrenskraftigt pris!

Boviken 212, 931 99 Skellefteå, tel 100 60, fax 77 88 03
info@ava-produkter.com www.ava-produkter.com
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Sommarkurs på Medlefors

Trädgård i norr
24-28 juni 2013
Information och ansökan på www.medlefors.se

StubbFräsning
TrädFällning
Trött på stubbar som är ivägen?
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
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Oves Plantor Ersmark
Massor av växter!
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 10 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

Öppna Trädgårdar 2014
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.
Utgivningsplan för Grobladet
Nr
3/2013
1/2014

Sista manusdag
8 september
15 december
Annonspriser:

Helsida 500:22

Utkommer
ca vecka 40
ca vecka 3
Halvsida 300:-

Axbur Kursgård och trädgård
Öppen Trädgårdsvandring
med fika
Varje onsdag
hela sommaren
mellan 13.00 och 17.00
Kostnad: 100 kr
Välkommen
Axbur AB Kursgård och Trädgård i Gummark
Karin 070-2100272, www.axbur.se

Hos oss hittar Ni blommorna för alla tillfällen.
Snittblommor, krukväxter och självklart
lokalt odlade sommarplantor
Välkommen in!

Tel: 0910-103 93, Nygatan 52, 93130 Skellefteå
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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.
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