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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  

Ordförande 
Gunilla Lundmark             0910-51548 
Furubacksvägen 14       076-118 37 40 
932 37 Ursviken 
gunilla.ursviken@gmail.com 
 
Vice ordförande 
Ulf Bodén                   0910-51426 
Harrbäcksand 225         070-636 47 97 
932 35 Ursviken 
ulf.boden@hotmail.se 
 
Kassör 
Anna Norström        0910-779499 
Häckstigen 14           070-3254269 
931 64 Skellefteå 
annasallad@gmail.com 
 
Sekreterare 
Solweig Widmark-Andersson 
Nyckelgatan 20                 0910-39089 
931 63 Skellefteå          070-371 89 49 
solweig.wa@bredband.net 
 
Vice sekreterare 
Ole Jansson                       0910-31356 
Svangatan 9                   070-653 3352 
svanen9@gmail.com

 
  

 

Ledamöter 
Ingrid Bredberg                  0910-38712 
N. Stationsgatan 12       070-695 42 41 
931 41 Skellefteå 
ingrid.bredberg@telia.com 
 
Ulla Holmström                 0910-150 79 
Hemmansgatan 249      070-392 63 54 
931 56 Skellefteå 
ulla.holmstrom@torpet.ac 
 
Inger Höglund                   0910-157 08 
Ö. Nygatan 138              070-246 83 75 
931 35 Skellefteå 
inger.hoglund@skelleftea.se 
 
Thomas Berggren          0910-77 96 90 
Nygatan 54                    070-377 96 90 
931 30 Skellefteå 
thomaberg@hotmail.com 

GRObladets 

Redaktionskommitté 

 

Maritha Norlund 

Aina Holmgren 

Berit Markstedt 

Ole Jansson 

Åsa Lindström, layout 

 

Bidrag till GRObladet skickas 

till Maritha Norlund 

marithanorlund@hotmail.com 

070-283 95 37 
 
Vi hoppas på trevliga bidrag 
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Ordförandens rader 

 
Med inspiration av att snödropparna började blomma redan i 

mitten av mars satte min längtan efter vår och sommar fart. 

Vintern har ju varit väldigt ovanlig med lite snö och väldigt kort 

kall period. Vi funderar väl alla på hur våra växter nu klarat detta. 

Det har dock börjat som vanligt hos mig. Lökarna är på väg upp 

och en varm dag för 14 dagar sen tog jag in hela lökar som börjat 

spira av scillan och satte i kruka för att bara efter någon dag njuta 

av dess härliga blå färg. Pelargonerna är igång i sina krukor och 

jag tar skott hela tiden och sätter i nya krukor. Använder tipset jag 

läst om och sätter skotten nära kanten i en liten lerkruka runt  om 

ca 5 per kruka så kommer rötterna bäst. Fröerna gror och 

omskolningen är igång. Längtar nu efter att öppna växthuset när 

det blir lite mindre nattkallt. Njuter just nu också av att fler fåglar 

kommer till oss och sjunger in våren och äter solrosfrön vid 

fågelbordet, Koltrast,Bofink och alla de andra som varit här sen i 

vinter. Hoppas att vi får en fin vår och sommar. Välkommen till 

alla öppna trädgårdar som vi får komma till hos våra medlemmar 

som inbjuder oss i år. Tack säger jag redan i förväg för jag vet att 

det blir bra. 

 

Vårhälsning 140404 Gunilla Lundmark 
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Föreningens sommarresa 
 

Välkommen att följa med på en trädgårdsresa till Burträskbygden 

där vi besöker cirka 4 trädgårdar. 

Lördagen 5 juli, avresa 08.00 från Folkparkens parkering vi kommer 

hem ca 17.00. 

Pris: 275 kronor 

Lunch och eftermiddagsfika ingår i priset. Ta med fika till förmiddag. 

Det finns 60 platser i bussen. Betalas via vårt konto pg 66713-9 efter 

att du anmält dig till Gunilla Lundmark på 

gunilla.ursviken@gmail.com eller tel 076-1183740 

 

Välkommen till en trevlig dag!   
 

Trädgårdmentorer  

 

Glöm inte att det finns trädgårdsmentorer som du kan ringa och få goda 

råd av 

 
Gun Dahlberg 313 64 

Anita Hedlund-Nyström 72 63 85 

Alva Nilsson  133 56 

Ann-Sofie Linder 351 95 

Berith Lindström 179 45 

Christina Kronqvist 70 17 19 

Maritha Norlund 72 11 38 

För att underlätta 

för de som delar ut 

GRObladet, är det bra 

om ni märker era 

postlådor med namn 

och nummer. 

Tack på förhand! 

gunilla.ursviken@gmail.com 
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Västerbottens Läns Trädgårdssällskap VLT 

Söndagen den 9 mars hölls årsmöte i Vännäs 

Representanter från Skellefteå trädgårdssällskap var Gunilla 

Lundmark, Ulla Holmström, Solweig Widmark-Andersson och Aina 

Holmgren. Ulla Holmstöm som suttit i valberedningen hade valt att 

inte omväljas och hon avtackades på mötet med tack och blommor. 

En del samtal om hur man bäst kan utnyttja sitt medlemskap i VLT 

fördes och en hel del information om det kommande sommarmötet i 

Umeå den 1-3 augusti 2014 lämnades. 

Innan årsmötet fick vi lyssna till ett mycket intressant föredrag av Leif 

Blomquist från Finland om "Rosor i norr", hans senast utkomna 

bok som bara hade 4 dagar ute från tryckeriet på nacken. Fantastiskt 

vackra bilder hörde också till presentationen. 

    Aina Holmgren 

Bok tips "Rosor i Norr" 

 
På VLT:s årsmöte i Vännäs vi 
fick lyssna på Leif Blomqvist 
från Finland som kommit ut 
med en bok som var ny för 
dagen, ”Rosor i Norr” (vi köpte 
in ett ex. till vårt bibliotek). 
 
Boken hjälper oss att välja rätt 
sorts ros som är lämplig i vårt 

klimat. Den ger råd om plantering, gödsling, beskärning och 
övervintring av rosor, den tar upp 134 olika vinterhärdiga rosor. 
 
Leif Blomqvist har tidigare gett ut böckerna Äppel i norr, Trädgårdens 
bär och Våra fruktsorter, (vi har några ex. till salu 160 kr) 
 
Han visade bilder och berättade om många olika sorter. Några exempel 
är Thérése Bugnet, Adelaide Hoodles, Morden Cardinette, Morden 
Centennial, Prairie Snowdrift, Apoteksrosen, Rose de Rescht m.fl. 
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Gråbergs Plant är återförsäljare av Blomqvist växter, så kolla vad de 
har fått hem. 
Finlands vita ros har varit vanlig i Finland sedan början 1800-talet. Jag 
köpte denna ros på 70-talet i Tjärn hos ”Napolion” som jag sedan tog 

hit till Anderstorp början av 
80-talet. Den har vita dubbla 
doftande blommor under ca 2 
veckor, men tyvärr ruttnar 
knopparna om det blir 
ihållande regn. Om man 
planterar den fritt är det ej så 
farligt med rotskotten som 
man klipper ner med 
gräsklipparen. (Vill du ha 

några plantor, kom o gräv hos mig, behöver göra en rensning av 
rotskott) 
 
Poppiusros ca 150 cm halvfyllda till fyllda rosa blommor som bildar 
rödbruna nypon. Denna ros köpte jag för många år sedan men har varit 
lite slarvig med att rensa bort rotskotten. Jag ska försöka ta reda på 
några plantor som jag kommer att ha till försäljning.  
 
Louse Bugnet är en ros som har ett kraftigt växtsätt, den bildar små 
mängder rotskott. Färgen är speciell, foderbladen är rödlila, när 
knoppen öppnar sig har en del kronblad röda fläckar en annars helvit 
ros, som blommar 3-4 veckor. Denna ros vann jag på ett lotteri STA:s 
sommarmöte. 
 
En annan ros som jag tycker har så vacker färg är ”Super Star” som var 
vanlig på 60-talet i brudbuketter, men försvann p.g.a. att den ej var 
hållbar. Vad vackert mitt brudkort med 15 rosor skulle varit i färg, men 
färgen o doften finns kvar i mitt minne. Hittade denna ros i Bakkers 
utbud och satte i en stor kruka som jag förvarat i jordkällaren, hoppas 
att jag får uppleva några blommor i sommar. 
    Ulla Holmström 
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Önskemål om kurser 

 

Styrelsen har fått en lista med förslag och efterfrågan på 
kurser/kamratcirklar, t.ex. växtfärgning, betonggjutning, smide m.m. Vi 
kontaktade Vuxenskolan men de behöver lite hjälp med att hitta 
kursledare och lämpliga lokaler. Kan någon ta på sig att vara ledare så 
kan vi tillsammans ha kul och göra saker. 

Mina tankar går tillbaks till när jag första åren gick olika kurser bl.a. 
växtfärgning, vi var nere vid älven med våra grytor. Kursledare var 
Britt-Mari Fahlgren, tidigt på våren skulle man repa björklöv då fick de 
starka fina färger. (På Hemsidan ”Grobladet” kan du se olika färgbad på 
björk)Då fick jag anledning att gå upp i skogen där jag bor bl.a. för att 
söka efter ljung och sedan svamp både till mat o växtfärgning. Genom 
kurser har jag under åren lärt känna många Skelleftebor, jag som 
knappt kände någon när jag flyttade hit. Av mina garner har jag vävt 
flera plädar och då var det populärt med ”Ranor” i olika nyanser  som 
bl.a. blev presenter till mina syskon. 

Det hänger kvar ett parti garner som är färgade av koschenill, 
krapp i olika röda nyanser. Tanken har varit att sticka någon tröja (det 
jag skulle göra när jag blev pensionär) men vart tar tiden vägen? Men 
man tappar kunskaper när man ej håller dem vid liv, men man 
uppskattar hantverket när man vet vilket jobb som ligger bakom. 

I en kartong med textilier från en auktion fanns en vepa vävd av 
växtfärgat garn i olika färgbad, bl.a. alblad, albark, älgört o ormbunke. 
Verkligen nedlagt en massa jobb med detta färgspektra.  

Min sonhustru brukar ha kurser i bl.a. växtfärgning, t.ex. kan man 
gå några helgkurser, för att pröva på. Man kan även gå en kurs med 
min son i snickarboden och göra några växtstöd eller något annat till 
trädgården, eller en sked. Se hemsidan www.ekorrbo.se  

     
   Ulla Holmström 

  

http://www.ekorrbo.se/
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Hästgödsel 
....finns för gratis avhämtning på Rosengård  

för föreningsmedlemmar. 
OBS! Man får lasta själv.   

 

 

bild Flickr/Fritz Park 

  

Öppna trädgårdar 2015 

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 
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Planteringen i Bonnstan 

 
I skrivande stund är ej planeringen helt klar, men Doris är duktig på att 
göra skisser, se bild. 
Jag har sått Dianthus chinensis nejlika ”Ideal select” laxrosa o vit 20 
cm, dessa ska sättas i grupper runt om. När jag sådde dessa fröer fyllde 
jag ett brätte med såjord och använde en fröskopa och petade fram 3 
frö till varje cell så nu väntar jag på sol o värme så plantorna får lite 
fart o vi kan träffas i gruppen och plantera i större krukor. 
I mitten kommer vi ev. sätta årets perennn ”Vårälväxing” Sesleria 
heufleriana och uppmärksamma perennaodlarnas kampanj.Sedan 
1997 har de utsett en perenn som förtjänar större uppmärksamhet. 
Årets Perenn är alltid frisk, härdig, vacker och lättodlad. 
Vi sätter på prov några andra ettåriga växter som t.ex Aster, Zennia, 
kattamarat som får sticka upp bland vårälväxingen. 
 
Känner Ni för att komma med i vår grupp, vi behöver bli fler som 
hjälps åt med planteringen i Bonnstan. 

  
Inga, Doris, Thyra gm. Ulla 
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Öppna trädgårdar sommaren 2014 
Onsdag den 2 juli kl. 18.00-20.00  
Hos Vivianne och Kjell Eriksson Boviken 876 (Norra Boviken). De 
har i 15 år utvecklat trädgården på sin fina strandtomt. 
Naturstenspartier, med många perenner och en del buskar, fyller deras 
tomt på ett smakfullt sätt. Konstnärligt utformade staket och 
utsmyckningar i trä, tegel och cement förgyller miljön. Välkommen. 
 

Sö 13 juli 12.00-15.00( Vid regn den 20 juli istället).  
Hos Maj-Britt o Rolf Viklund Lövlund 28.  
Vi har sen 3 år en trädgård med växthus. Jag ser fram emot att visa min 
trädgård och träffa er andra intresserade. Jag har valt mitten på juli för 
då är om allt går väl vindruvorna mogna och ätbara. Jag har förstås en 
del annat smått och gott perenner och sommarblommor som jag dragit 
upp från frön. Jag kommer också att finnas på Bonnstadstorget i år för 
att sälja en del sommarplantor. Välkomna! 

 

Må 16 juli 18.00-20.00  
Hos Susanne Lindgren Måbärsgatan 18, Ursviken som säger 
följande om sin trädgård: "Trädgården är för mig en avkoppling i 
vardagen och en källa för ideer. Det är alltid lika spännande att se vilka 
växter som återkommer i rabatterna varje vår. Det jag tycker bäst om 
är stenar och vatten 
 

On 23 juli kl.16.00-20.00  
Besök Anders och Karin Ekenstedts prunkande trädgård på 
Högåsvägen 32 Kåge. Där finns bl.a. många olika fuchsior, en 
pelargonsamling och smakfullt anlagda stenbeläggningar. 
Ons 30 juli 18.00-20.00  
Mona-Lisa o Staffan Hedlund, Pulkstigen 25, Moröbacke, visar sin 
trädgård. De har en villatomt på en plan gammal åkermark med  ganska 

tung jord. 1978 då de gick med i Trädgårdsamatörerna väcktes intresset för 

lite ovanliga perenner och att utmana dessa med “låga zoner”. Vackra 

blommor i all ära men bladverkets färg o form har tagit över intresset, bland 

favoriter finns Hosta, Primula, Pioner, Stäppliljor.  Här samsas ett 70-tal 

olika rosor o 30-tal Rododendron på den lilla ytan, en mosaik som skapas när 

plantorna “smälter samman”. De betraktar sig som både samlare och 

“allätare” Ambitionen har varit att hålla samman planteringytorna och 

åstadkomma små rumsbildningar. 
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Program 2014 
 

Tis. 6 maj,  Trädbeskärning i praktiken Häckstigen 14 

kl.18.00  hos Anna Norström. Några av våra  

  trädbeskärare medverkar Se vår hemsida 
  www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet 
 

Tors. 15 maj  Försäljning av samköpsprodukter 
kl.16.30-19.00 Seminariet. Se separat annons. 
 

Tis. 27 maj  Besök på Kommunens Växthus 
kl. 18.00  Anna-Lena guidar oss runt bland ca. 150 000 

   sommarplantor. 

 

Fre. 6 juni  Plantmarknad i Kåge vid hembygdsgården 

kl:12.00-15.00 Se separat annons. 

 

Lör. 7 juni  Plantmarknad Nordanå. Se separat annons. 

kl 11.00-14.00 Paavo Parpala visar snideri av fina visselpipor och 

  trädgårdspinnar.  Du får dessutom prova på att göra 

  egna. Ta med kniv och färska pinnar av sälg/rönn! 

 

Lör. 28 juni kl.14.00  Invigning av rabatten i Bonnstan. 

 

Sön. 29 juni   Tusen trädgårdar. Öppna trädgårdar i din 

  närhet hittar du på www.tradgardsriket.se 
  Se vår hemsida 

 www.skelleftea.org  orening tradgardssallskapet   

 

Ons. 2 juli,  Öppen trädgård  

kl.18.00-20.00 hos Kjell och Viviann Eriksson, Boviken 876 

 

Lör. 5 juli   Resa till Burträskbygden. Se separat annons. 

 

Mån. 7 juli  Föreläsning om pioner Klutmarksgården 

18.00   Leena Liljestrand ordförande i Svenska  

  pionsällskapet http://www.pionisten.se/ 
 

http://www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet
http://www.tradgardsriket.se/
http://www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet/
http://www.pionisten.se/
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Sön. 13 juli  Öppen trädgård (Vid regn söndag den 20 juli) 

kl. 12.00-15.00 Hos Maj-Britt o Rolf Viklund Lövlund 28.  

 

Ons. 16 juli  Öppen trädgård Måbärsgatan 18 Ursviken 

18.00-20.00  Susanne Lindgren, visar sin trädgård 

 

Ons. 23 juli  Öppen trädgård i Högåsvägen 32 Kåge. 

kl.16.00-20.00 Hos Karin och Anders Ekenstedt,  

 
Ons. 30 juli  Öppen trädgård  
kl. 18.00-20.00 Mona-Lisa o Staffan Hedlund, Pulkstigen 25, 

  Moröbacke, visar sin trädgård 

 

Fre. 1-sö 3 augusti RST:s sommarmöte i Umeå/Lycksele. Börjar i 

 Umeå och avslutas i Lycksele. Passa på att delta när 

 riksmötet anordnas så nära!  

  Se Svensk trädgårds hemsida för anmälan. 

 

Lör. 9-sö 10 augusti Invigning av Blomster-Lottas trädgård i  

  Ammarnäs  
   e  appmarkens trädgårdssällskaps hemsida . 

 

Mån. 8 sep kl.18.00  Höstfesten. Se separat annons. 

 

Tis. 14 okt kl.19.00  Låt mormors blommor ta revansch. Seminariet

  Föreläsning av Elisabeth Alnersson,Pom-

  inventerare 

 

Till samtliga öppna trädgårdar kommer vi att sätta upp en enkel skyltning.  
 

Se sidan 19 för information om dina medlemsrabatter 

 

Fortsättning av programmet , se nästa nummer av Grobladet  

 

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 
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Jodå, det är bevisat. Äpplen kan faktiskt hålla doktorn borta. 
För folk över 50 år kan ett äpple om dagen förhindra hjärtinfarkt, 
enligt en ny studie. 
 
Det brittiska ordspråket lyder ”An apple a day keeps the 

doctor away”. Och brittiska forskare har nu slagit fast att 

det ligger sanning i påståendet. I en studie publicerad i 

British Medical Journal har forskare vid Oxford 

University visat att det kan ge mycket goda effekter att äta ett äpple om 

dagen, skriver Verdens Gang.  

    från aftonbladet.se 2014-01-06 

 
Ett äpple om dagen håller doktorn borta 
   Ordspråk från England 
 
Inga stigar för till ett träd som inte bär frukt 
   Ordspråk från Afrika 
 
Ett träd utan fåglar är ett ofruktbart träd. 
   Talessätt från Thailand 

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 
 

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f7267/rr/678632
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10148996
file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/lena.johansson@kotten.ac
http://www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet/htm/
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Här är våra trädbeskärare 2014 

 

  
Johanna Andersson  Beatrice Wiström 
 

          
Ulla Nordmark  Lars Bergman 
 

    
Ingalill Risberg  Ingrid Bredberg 
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Skellefteortens hushållningsgille 

. 

Den 4 februari 1814 startades verksamheten i Västerbotten. 

Huvuduppgiften var att utveckla landsbygden. Man såg stora möjligheter 

inom lantbrukets utveckling med ex. export av smör, trä och hudar och inte 

minst salpetertillverkningen (krut) och kaliumkarbonat (pottaska). 

Hjälpbehovet var stort bland landsbygdsbefolkningen, 1825 startade man 

bank i Umeå och 1859 Lantbruksskola i Yttertavle. Kurser i vävning, slöjd 

och ”självhushållning” Man anställde ”Vandringsrättare” (konsulter) på 4 

olika platser i länet (Martin Höög i Skellefteå kände många till) 

samt ”Hemkonsulenter” omkring arbetet i hemmet, tvätt och mat. På senare 

tid blev Ella Nilsson ”världsberömd” i TV och Grand hotell i  tockholm 

med Västerbottensveckor. 

Våra landsting var ännu inte ”upp unna” så varje socken skulle ansvara  ör 

”allt” Här  ick  Hushållningssällskapet en stor uppgift och kvällskurserna 

blev många. Man bidrog till info. omkring osten och ägde länge märket 

Westerbottensost. 

För närvarande är verksamheten omkring EU, ekonomi, byggnader, 

närproducerat ”Bondens egen marknad” de största  rågorna man arbetar 

med.  Hushållningssällskapen i Norr och Västerbotten har gått samman 

sedan 2010 och driver bolaget Rådgivning Nord. 

  

Skelleftegillet planerar att ordna en bussresa till Umeå den 6 juni då det är 

en av festerna i 200-årsfirandet samt Öppen trädgård i Kåsböle den 20 juli, 

 ör övrigt blir det Bryta och ”Blaita” som vanligt. Vi har nominerat Markus 

Lindgren och Joel Segerstedt till årets lantbruksföretagare i Norr- och 

Västerbotten. 

Styrelsen : Gunnar Hedman,  Anders Marklund,  Gunilla Markusson, Josef 

Karlsson, Anders Lundström och Lennart Holmlund 

  

Välkommen som medlem kostar 250:/år inkl. tidningen Landsbygd i Norr 

 

Kontaktperson Gunnar Hedman Sjön 0910-801 92 gunnarhedman@live.se 

mailto:gunnarhedman@live.se
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Försäljning av samköpsprodukter 

Försäljningen sker den 15 maj kl. 16.30-19.00 
på Gamla Seminariet.

 
Byco-Bact (BioBact) 
Flytande gödsel "kravgodkänd" 
Pris 25:-/ liter 
Granulat "kravgodkänd" 
Pris  370:-/25 kilo 
Pris 25:-/ Låda 1,7 kilo 
 
Fiberduk Lutracil  
23 g/kvadratmeter 
Bredd 10 meter 
pris 25:-/löpmeter 
 

 
Sticketiketter 
För märkning av plantor 
pris 25:-/100 stycken 
 
Mypexmatta 
För marktäckning mot ogräs tex 
i jordgubbslandet.  
Släpper igenom vatten. 
2,1 meters bredd 
pris 20:-/löpmeter 
4,2 meters bredd 
pris 40:-/löpmeter 

 

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.  
 

 

 

 

 

Utgivningsplan för GRObladet 2014 

Nr  sista manusdag Utkommer 
2/2014  1 april  ca vecka 18 
3/2014  1 september ca vecka 40 
 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:- 
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Höstfest med skördelotteri 

Gamla seminariet 8 september kl.18.00 
Vi serverar soppa samt kaffe och kaka! Pris 30 kronor 

 
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! 

 

Två plantmarknader 
Välkommen att både sälja och köpa plantor. Du som ska 

sälja plantor ställer upp dem timmen före försäljningen börjar. 
Du kan sälja både perenner och sommarblommor. 

Var och en sköter sin egen försäljning.  
Märk dina krukor med växtens namn och pris 

 

Fredag den 6 juni 12.00-15.00 vid hembygdsgården i Kåge. 
Försäljning av kvarvarande samköpsprodukter. 

Ingen avgift på försäljningen för medlemmar av Skellefteå 
trädgårdssällskap. Ta med medlemskort! 

Hembygdsföreningen säljer fika i Hembygdsgården. 

 

Lördag den 7 juni 11.00-14.00 Nordanå 

Lotteri och försäljning av kvarvarande samköpsprodukter. 
10% av intäkterna går till trädgårdssällskapet. 

 



                                                                  19 
 

 
 
 
 
 

MASSOR AV VÄXTER! 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
    

   www.ovesplantor.se 

170 sorters Funkior - Finska fruktträd, härdiga upp till zon 6-7 
90 sorters Pioner. Blåbärsbuskar - flera sorter 

Stort sortiment av sommarblommor 
10 % på hela sortimentet Vi öppnar den 9 maj! 

Öppettider 
Må-fre 12.00 19.00 
Lö 10.00-16.00 
Sö 12.00-16.00 

Tel:0910-72 35 12 
 

Kom ihåg dina rabatter 
Rabatterna gäller mot uppvisande av medlemskort. 
 

Fredag den 9 maj Öppnar Oves plantor. 
10% rabatt hela sommaren. 
Lördag den 24 maj från kl. 15.00 Burmans Handelsträdgård, Tjärn.  
10% rabatt under angiven tid.  
Onsdag den 28 maj Kl. 10.00- 16.00 18.00-20.00 Medlemsdag 
Gråbergs plant 10 % rabatt under dagen. 
Ta med dina egna krukor, vi bjuder på jord och hjälp med plantering, 
hela dagen 
Måndag 2 juni Medlemsdag hos Kickan, Trädgården i Ursviken 
Kl. 10.00 - 19.00 10% rabatt under angiven tid. 
Måndag 16 juni 16.00-20.00 Nymyrans handelsträdgård.  
10% rabatt under angiven tid.  
 

  

Ersmark 

www.ovesplantor.se
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En drömväxt 

Magnolia lilliflora 'Susan' (Rosenmagnolia) 

Blev frestad att köpa denna 

skönhet, på Lidl. De hade några 

buskar för 99 kr. Jag vet att dessa 

endast går till zon 2-3 men jag 

satte den i en större kruka med 

rododendronjord ska sedan till 

hösten ställa den i jordkällaren. 

 

Denna buske var ej varumärkt ”E-

planta” som är en garanti  ör 

utvalda växter för svenskt klimat, 

som är provodlade för att säkra 

zonangivelser. Även virusfria 

(=certifierade) fruktträd och 

bärväxter säljs med denna 

beteckning. Växterna är dyrare, 

men har friskt utgångsmaterial 

och bättre motståndskraft mot 

sjukdomar/skadegörare. 

 

 

Till hösten när jag tar den till jordkällaren ska jag spruta den med en 

blandning som Stig Holmgren använde för att minska på mögel på sina 

Klematis som han vinterförvarade i jordkällaren. 

Blanda 8 liter vatten, 1 liter lättmjölk och en flaska Atamon och spraya 

över växterna. Varför gjorde jag ej detta i höstas när jag tog mina växter till 

jordkällaren, nu är de ludna av mögel när jag börjar ta fram dem bl.a. 

silvereken så den blir ingenting. Växter som skjuter nytt från roten går 

bättre att övervintra, andra plantor får man spola av och hoppas att de tar 

sig. 

    Ulla Holmström 

 Se även  http://www.magnolior.com/ 

  

http://plantskolan.se/sortiment##
http://www.magnolior.com/
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Hos oss hittar Ni blommorna för alla tillfällen. 
 

Snittblommor, krukväxter och självklart lokalt 
odlade sommarplantor. 

 

Välkommen in! 

 
    (fd. Buketten) 

 

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

 

 StubbFräsning, MossRivning 

VertikalSkärning 
 

Trädgårdsarbete med rut-avdrag 
 

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 

 

mailto:ove@helgo.net
mailto:ove@helgo.net
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             TRÄDGÅRD NYMYRAN 
 

              Eva Johansson 
                            Trädgårdsmästare/trädgårdscoach 

 

 
 

Jag säljer perenner, löv och barrväxter av 
hög kvalité för snabb och säker etablering. 

 

Välkommen till min trädgård ! 
 

Eva Johansson Nymyran 116, 93793 Burträsk  
Tel 070 325 98 32,tradgardnymyran@gmail.com 

http://tradgardnymyran.se 
 

Medlemskväll måndag den 16 juni kl. 16.00-20.00 
10% på perenner för medlem i Skellefteå trädgårdssällskap. 

 
Bästa Trädgårdsvänner! 
 

Jag vill berätta att jag nu avslutat verksamheten i kursgården 

AXBUR i Gummark, den blir nu en vacker bostad. 
 

Vandringsträdgården  behåller jag . Gäster..Turister...kan 

som tidigare besöka Sommarateljén, Herbret från 1700-talet och 

slå sig ner i några av de många trädgårdsrummen. 

Jag har tillstånd att få servera kaffe , men den goda lunchen från 

kursgården får vi bara minnas! 

Så ni är välkomna även i sommar, säkrast har jag öppet under 

juli månad, men ring gärna och kolla innan, så sätter jag på 

kaffet! 

Karin    Tel: 070-2100272 

http://tradgardnymyran.se/


                                                                  24 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namn:.......................................................................................................................................... 

Bostadsadress:........................................................................................................................ 

Postnummer:..........................................Ort:.......................................................................... 

Telefon:....................................................Värvare:................................................................. 

Som medlem i Skellefteå trädgårds-
sällskap 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: 
 

Trädgårdscafeér. Under höst och 
vintermånader 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.  
 

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

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 familje-
medlem, namn på ev. 
familjemedlem önskas) 
Plusgirokonto 66713-9 . 
 
Det går även att e-posta till: 
annasallad@gmail.com 
eller skicka talongen nedan till  
Skellefteå trädgårdssällskap 
Anna Norström, Häckstigen 14 
 93164 Skellefteå 
Tel: 0910-779499, 070-325 4269 

file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/kurt.lindmark@gmail.com

