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ORTSOMBUD
Eftersom vårt trädgårdssällskap har
brett ut sig till fler orter så vore det
trevligt om vi kan få förslag på
personer som du tycker är lämpade
som ortsombud.
Tipsa vår 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 från redaktionen
Trendspaning 2014 - Nu går vi från närodlat till hemodlat
I urminnes tider har växter fascinerat människan både till föda,
utsmyckning, mediciner, växtfärgning, kläder, bränsle mm.
Ja, utan växter skulle mänskligheten inte ha överlevt.
Vi har i naturen ett stort skafferi. Alla ätbara växter i trädgården från
bärbuskar till fruktträd. "Ogräs" är ofta växter som vi odlat i trädgården och
som har förvildats.
Vi borde istället för att köpa vitaminer på apoteket, lära oss vad våra vilda
växter kan användas till.
NYTTIGARE -- BILLIGARE -- MILJÖVÄNLIGARE
Vi kanske tillsammans ska plocka, laga till och lära oss nu till våren. Bland
våra medlemmar finns säkert stor kunskap och många recept lagrade.
Snart är snön borta (om den kommit vill säga) och det börjar grönska igen i
vår trädgård och i omgivningarna.
VÄL MÖTT! Soolgerd Stenberg

ÄTBARA VÄXTER
Köksträdgården är i fokus. Vi vill gärna äta det
vi odlar. Fruktträd och bärbuskar som trivs i det
nordiska klimatet får en naturlig plats i våra
trädgårdar.

Var lekfull!
Våga använda färg.
Glada och starka
färger får ett uppsving.
Tänk färgglada växter och
krukor i glada färger.

2014
Vildvuxet -BLOMSTRANDE ÄNGAR
Stela och minutiöst planerade trädgårdar syns inte så långt ögat når.Istället får
naturen agera trädgårdsmästare
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Årsmöte
Måndag den 24 februari kl. 19.00
Gamla Seminariet, Kanalgatan 6
Program
Bengt Block visar bilder och berättar om en Italienresa
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi Bjuder på fika!
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen
OBS! Motionstiden går ut den 31 Januari

Utgivningsplan för GRObladet 2014
Nr
2/2014
3/2014

sista manusdag
1 april
1 september

Utkommer
ca vecka 18
ca vecka 40

Annonspriser:

Helsida 500:-

Halvsida 300:-

Tycker du det är trevligt med fåglar i trädgården?
För att hjälpa dem att hålla värmen under natten och kalla
dagar fungerar lite extra mat från oss människor bra. Man
behöver inte heller vara rädd för att avbryta matningen.
Fåglar är rörliga och har fler matställen som de uppsöker om
maten tar slut på ett ställe. Fågelborden brukar vara extra
välbesökta på eftermiddagen, precis när det börjar skymma.
Då äter fåglarna för att klara nattens kyla. På morgonen
måste de ladda om med nya fettreserver. Då kommer de ofta
till fågelbordet redan i gryningen.
bild Flickr Michael Bertulat
Källa: www.naturskyddsforeningen.se
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DAGORDNING ÅRSMÖTE

SKELLEFTEÅ 2014-02-24

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 två år
12. Val av revisorer samt revisorssuppleant
13. Val av fika/festkommitté
14. Val av redaktionskommitté samt layoutansvarig för Grobladet
15. Val av hemsideansvarig
16. Val av valberedning
17. Medlemsavgifter för 2015
18. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2014
19. Beslut angående arvoden
20. Utgivning av Grobladet
21. Motioner
22. Val av fyra ombud samt ersättare till VLT:s årsstämma
23. Årsmötet avslutas
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Program våren 2014
Lokal
Må 27 januari kl. 19.00
TRÄDGÅRDSCAFÉ
Märta Eklund visar bilder och berättar
om sin trädgård. Lotteri.
Vinnare i fototävlingen utses.
Må 24 februari kl. 19.00
ÅRSMÖTE
Bengt Block visar bilder och berättar
om en Italienresa.
Lör. 8 mars kl. 10.00 - 16.00
VLT:s INSPIRATIONSDAG
Program mm läggs ut på vår hemsida

Seminariet

Seminariet

Vännäs

Sön. 9 mars VLT:s ÅRSMÖTE
Vännäs
Årsmötesförhandlingar mm
Föreläsning med Leif Blomqvist http://vlt.dinstudio.se/
Tis. 18 mars kl. 19.00
TRÄDGÅRDSCAFÉ
Seminariet
Eva Johansson berättar om upplevelser
i trädgård mm.
Lotteri.
Tors. 20 - Sön.23 mars
TRÄDGÅRDSMÄSSA

Älvsjö

http://www.nordiskatradgardar.se/

Mån. 7 april kl. 19.00
TRÄDGÅRDSCAFÉ
Seminariet
Ingegerd Estefors visar bildspel på temat
”Naturens och trädgårdens läkande förmåga”
Nya medlemmar är särskilt välkomna
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Fre. 25 - sö 27 apr
TRÄDGÅRDSMÄSSA
Umeå, Nolia
Information på hemsidan http://www.nolia.se/tradgard/
Tis, 6 maj kl. 18.00
TRÄDBESKÄRNING
Plats meddelas via café´
Några av våra beskärare medverkar.
Och på hemsidan
To. 15 maj kl.16.30 - 19.00
Försäljning av samköpsprodukter

Seminariet.

Ti 27 maj kl. 18.00
Besök på Kommunens Växthus
Fortsättning av programmet , se nästa nummer av Grobladet
Information om samköp
Ni som vill ha lite större mängder av en markduk bör höra av er senast
den 9 maj så att vi kan förbereda och klippa till den för avhämtning den
15 maj. Om ni vill köpa flytande Bycobact bör ni ta med egna
plastdunkar/kärl till försäljningen den 15 maj eller till någon träff under
våren. Mer information om detta kommer i nr. 2 av Grobladet.
Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan

Hästgödsel
....finns för gratis avhämtning på Rosengård
för föreningsmedlemmar.
OBS! Man får lasta själv.
bild Flickr/Fritz Park
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Tusen Trädgårdar 2014 söndagen den 29 juni.
Nu arrangeras Tusen Trädgårdar för tredje gången. Ett samarbete mellan
trädgårdsdriket, riksförbundet svensk trädgård och studiefrämjandet.
Tusen Trädgårdar arrangerades senast den 12 augusti 2012. Tiotusentals
människor ägnade en eller två dagar åt att åka runt och besöka varandras
trädgårdar.
Alla som är en del av "Trädgårdssverige" är inbjudna - alla som har privata
eller offentliga trädgårdar. Stadsparker, friluftsmuseer, botaniska
trädgårdar, kyrkogårdar, slotts- och herrgårdsparker, plantskolor,
handelsträdgårdar osv. Alla är välkomna att delta.
Vill du anmäla din trädgård? Gå in på hemsidan www.tradgardsriket.se

Kolla även på vår hemsida
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 trädgårdssällkapets hemsida kan du även se vår publikation
GRObladet med bilder i färg.
http://www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet/htm/
eller googla Skellefteå Trädgårdssällskap
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Vår i januari av Saima Olofsson
En vårdag i januari det tycker jag är skönt,
med fem grader blitt och solsken,
och allt i min trädgård är grönt.
Ingen snö så långt ögat når,
det fanns lite kvar åt norr igår.
Men idag är alltihop borta.
Vintern har kommit till korta.
Solen skiner och värmer gott
när jag går på trädgårdsturen
med sekatör för att klippa skott
och för övrigt ansa naturen.
Täcker något mot vind och sol
minns hur illa det gick i fjol.
Senvinternaren, den är svår.
Om den inte fanns var det redan vår.
Dagen efter var vintern kommen igen.
Barvinter, narvinter. Nå, än se´n,
Gråmulet, tillfruset. Vad trodde Du?
Att våren var kommen? Redan nu?
Någonstans får väl gränsen gå,
även för dina hittepå

Bilden av en groende
tulpanlök, är tagen på
Anderstorp den
29 december 2013
av Bengt Forsberg

Trädgårdmentorer
Glöm inte att det finns trädgårdsmentorer som du kan ringa och få goda
råd av
Gun Dahlberg
Anita Hedlund-Nyström
Alva Nilsson
Ann-Sofie Linder
Berith Lindström
Christina Kronqvist
Maritha Norlund

313 64
72 63 85
133 56
351 95
179 45
70 17 19
72 11 38
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Årets Perenn - Vårälväxing

Å

rets perenn är ett vårblommande gräs
som beskrivs som en drömväxt av
Perenna som är den sammanslutning
som utser Årets Perenn. Den trivs i sol eller
vandrande skugga, i lä eller blåsiga lägen, i
kalkhaltig eller sur jord. Den tål hetta och
torka men utvecklas bäst med mullrik jord
och vattning vid behov.
Vårälväxingen tål nästan allt och är härdig
i hela landet. Den är skötselfri, om man
inte väljer att klippa bort de
överblommade blomstänglarna.
Vårälväxingen passar i rabatter, i
framkanter, i urnor, i grusbäddar och
stadsplanteringar. Plantera den för
bladens form och färg, liksom för de små
men dramatiska blomaxens effekt.
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Beskärning av Äppelträd

Beskärningen sker vartannat år "väster om E4-an" respektive "öster om
E4-an.
I år är det de som bor i västra delen som kan få sina träd beskurna.
För dig som fått inbetalningskort med det här GRObladet gäller följande
för beskärning av äppelträd:
1. Avgiften är 60 kronor/träd. Inbetalning görs senast den 31 mars.
2. Om beskärningen blir omfattande, t.ex. vid
föryngringsbeskärning av stort eller vildvuxet träd, debiteras 100
kronor extra/träd.
3. De träd som ska beskäras markeras med band.

"Guldstjärnan"
Kallades förra årets plantering
i Bonnstan.
Det var en hyllning till
Skellefteå AIK som vi fått
mycket beröm för.
Vi behöver nu fler
medarbetare planering och
plantering i Bonnstan.

Kom med i vår kamratcirkel!
Ulla, Thyra , Inga o Doris
Kontakta Ulla Holmström tel. 150 79 eller 070-392 63 54
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Medlemsvärvning !
Känner du någon som vill bli medlem i Skellefteå Trädgårdssällskap?
tala då om följande för dem, så kanske vi kan öka vårt medlemsantal
ytterligare. Du som värvar får ett presentkort på 50 kronor.
Som medlem i Skellefteå trädgårdssällskap får du 6 nummer per år av
Hemträdgården, RST:s tidskrift för
fritidsodlare.
Dessutom får du 3 nummer per år av
Trädgårdssällskapets lokala
medlemstidning GRObladet.
I GRObladet får du bland annat
information om föreningens
verksamhet under året. Exempel på
detta är:

Trädgårdsresor. Minst en gång
varje sommar arrangerar vi en längre
trädgårdsresa.

Plantmarknad, samköp. På vår
årliga plantmarknad kan du hitta
billiga plantor att köpa. Som medlem
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 (270
kronor +20 kronor för familjemedlem, namn på ev.
familjemedlem önskas)
Plusgirokonto 66713-9 .

Trädgårdscafeér. Varje månad har vi
trädgårdscafé med föreläsare och
gemensamt fika.
Trädgårdsböcker. Vi har ett
omfattande bibliotek, där du kan låna
böcker för inspiration och idéer.
Öppna trädgårdar. Under sommaren
kan du besöka olika typer av
trädgårdar, ett populärt fritidsnöje
för våra medlemmar.

Det går även att e-posta till:
kurt.lindmark@gmail.com
eller skicka talongen nedan till
Skellefteå trädgårdssällskap
Eva Lindmark, Morellstigen 8,
93170 Skellefteå
Tel: 0910-10735

Trädbeskärning. För en billig
penning, kan du få hjälp av våra
trädbeskärare.

----------------------------------------------------------------------------------------------Namn:..........................................................................................................................................
Bostadsadress:........................................................................................................................
Postnummer:..........................................Ort:..........................................................................
Telefon:....................................................Värvare:.................................................................
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