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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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Redaktionens rader
Vilken fantastiskt fin sommar vi har haft i år igen, soligt, varmt och skönt
och dessutom under en lång tid.
Att det har växt bra både i våra trädgårdar och utanför dem är också
positivt.
Just nu är vi inne i den period då allt som växt och mognat ska tas om
hand, det är fantastiskt roligt tycker jag. För egen del tycker jag om att
använda gamla beprövade recept, t.ex. "Mammas lingonsylt" och
"Farmors inlagda rödbetor", inga nya kryddor för min del men det är ju
bra att sådana recept finns för de som är lite modigare i den nya
"receptdjungeln"
Allt detta som finns att göra den här tiden på året riskerar också att helt ta
över vår tid och vårt engagemang, men låt oss inte drunkna i uppgifter.
Glöm inte att njuta av allt det vackra runt omkring oss. Alla färger och
former som nu finns i naturen gör att vi kan få en alldeles egen upplevelse
gratis. En stilla, blank sjö eller ett hav en eftermiddag kan ge en känsla
som räcker i flera veckor.
Även om vi inte hinner ta tillvara vartenda vinbär -fåglarna ska ju också
ha sin del- så kan vi nog ha tillräckligt i våra förråd. Och glöm inte att äta
ofta av de goda bären och svamparna hemma vid ert eget köksbord med
den egna familjen och alla andra nära och kära.
Aina Holmgren.

Kolla även på vår hemsida
http://www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet/htm/
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 hemsidan kan du även se vår publikation GRObladet med bilder i
färg.
http://www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet/htm/
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Program hösten 2014 våren 2014
Ti 14 okt kl. 19
Gamla Seminariet
Låt mormors blommor blomma. Elisabeth Alnersson, POM-inventerare
föreläser. Se mer information längre ner på sidan
Må 17 nov kl. 19
Gamla Seminariet
Krakows botaniska trädgård. Bengt Block visar bilder och berättar om
sitt semesterbesök i Polen. Lotteri.
Ti 27 jan kl. 19 Trädgårdskonst.
Gamla seminariet
Se nästa Groblad eller på hemsidan för mer information
Må 23 febr – kl. 19 Årsmöte. Lotteri

Gamla Seminariet

Våra träffar är ett samarrangemang
med Vuxenskolan

Låt mormors blommor ta
revansch!
De blomsterskatter som finns i fönstret och trädgården har en historia.
Den 14 oktober. kommer Elisabeth Alnersson, POM inventerare
www.slu.se/pom där hon visar bilder och berättar om de insamlade
växternas historia, och vad som händer med de inventerade växterna sedan.
Har du en egen äldre växt med historia? Krukväxter äldre än 50 år eller
perenner äldre än 70 år. Hon har sammanställt sitt material i ett
kompendium kring inventerade kulturskatter från inlandskommunerna. Hon
kommer att ha med sig detta häfte till försäljning 150 kr.
Förra hösten åkte jag till Norsjö för att lyssna på henne. Tyckte det var
intressant när hon berättade om hur hon hittat information om trädgården
hos min mors morfars. Han var köpman, det var vanligt även i mindre byar.
Jag har ett svagt minne om denna trädgård, men tyvärr finns ingenting kvar
idag.
Ulla Holmström
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Ta vara på era nyskördade grönsaker
Laga en

Grönsakspanna
4 tomater
2 paprikor
Skär i bitar och fräs i
smör eller margarin.
300 gram squash
100 gram färska
champinjoner eller
annan svamp.
Skär i bitar och tillsätt. Låt fräsa med.
Tillsätt:
1-2 klyftor vitlök
1,5 tsk salt
Svartpeppar
1 matsked vetemjöl
1 burk 200 gram Crème Fraiche
Låt sjuda några minuter. Servera med pasta eller ris och en sallad.

Smaklig måltid!

Mjölkört
Vore du inte så vanlig,
så allmänt förekommande som floran säger.
Då skulle man se dej i brudbukett och festsal.
Du skulle kunna köpas endast av de rika.
Men din frikostighet är ditt öde.
Du slösar din skönhet överallt.
Och i vår jakt efter det unika
orkar vi inte glädjas åt att många är lika.
Beda Wallström
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Öppna trädgårdar sommaren 2014
Ett stort tack till de som ställt upp och visat sina trädgårdar i år. Här är
några bilder. Gå gärna in på vår hemsida för att ser fler bilder.
http://www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet/htm/
Vivianne och Kjell Erikssons trädgård i Boviken.

Hos Susanne Lindgren Ursviken.
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Anders och Karin Ekenstedts trädgård i Kåge.

Mona-Lisa o Staffan Hedlund, Moröbacke.
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Planteringen i Bonnstan. – Hur blev det?
Årets plantering i ”Bonnstan” där vi uppmärksammade Årets Perenner
sedan 1997, i år är det Vårälväxing Sesleriaheufleriana, men den blev ej
som vi förväntade oss. Den skulle bli 40 cm med först vita och sedan
svartvioletta blomhuvuden. Den försvann bland de vackra stora rosa
Asterblommorna (Aster Callistephus Milady rose) som enligt katalogen
skulle bli 25 cm. Är det våra ljusa nätter som gör att de blev högre? Tyvärr
har vi fått ta bort en del plantor de har drabbats av vissnesjukan, detta
innebär att vi inte kan plantera Aster i denna rabatt på 5 år.
De zinnia elegans Luminosa, som vi satte på prov blev höga och fina,
men en del plantor vissnade bort, får de också denna vissnesjuka?
I ytterkanten blev det växlande partier med vit o rosa Sommarnejlika
Dianthus chinensis Ideal Select, nackdelen med dessa är att för att de ska
fortsätta och blomma, ska man knipsa bort överblommade och detta är
ganska tidskrävande.
På prov planterade vi Verbena Quartz XP Scarlet, som fick en vacker
röd färg, men även på dessa ska man plocka vissnade blommor. Så vi
fortsätter och diskutera vilka sommarblommor, som inte behöver så mycket
skötsel, ska vi sätta nästa år.
Inga, Doris, Thyra gm. Ulla

Ett stort tack till mina
medarbetare, Inga
Brännström, Thyra
Johansson, Doris
Rönnqvist och vår
nya medhjälpare
Elisabeth Jonsson. En
eloge till Doris som
fixade informationskyltarna och hennes
skisser.
Ulla Holmström
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Föreningens sommarresa
Under dagen besöktes fem trädgårdar. Den första var i Bursiljum hos
Annica Sandström som har en stor tomt på 10 000 m2. Där fick vi bland
annat se minibarrväxter i grusbädd och lite udda träd som tillexempel
Avenbok.
Sen gick färden till Brännan i Bodbysund där Solveig Lundström har en
trädgård i öppet läge med fin utsikt där det ofta blåser. Temat i trädgården
var den faluröda färgen, grodor, sten och trä.
I Bygdsiljum fick vi sedan se Ulla Lundmarks trädgård där ledordet enligt
henne själv är impulsplantering. Ulla säger själv att hon är lite av en
samlartyp, hon hittar ofta växter hon inte kan motstå och måste ibland
gräva nya rabatter för att få plats för dem.
Efter en god lunch på Westmans Café i Bygdsiljum gick färden till
Västanträsk där vi fick se Anna-Greta och Eskil Edströms trädgård. De har
under 40 år drivit upp och fyllt sin trädgård med både perenner och
ettåringar De gamla vackra husen som väggar och med Bygdeträsket i
bakgrunden var det mycket vackert.
Dagen avslutades hos Gunda Lundström som har Stenbackens trädgård i
Bygdeträskliden. Det är en bondgårdsträdgård vackert beläget i ett
vindpinat läge vid Göksjön. Små växter har varit hennes intresse i många år
men på senare år har det smugit sig in större och mindre träd.
Gå gärna in på hemsidan om ni är intresserade
av att se lite bilder från trädgårdarna.
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Utgivningsplan för GRObladet 2014
Nr
1/2015
2/2015
3/2015

sista manusdag
Utkommer
15 december
ca vecka 3
1 april
ca vecka 18
8 september ca vecka 40

Annonspriser:

Helsida 500:-

Halvsida 300:-

Pionföreläsning
Den 7 juli kom Lena Liljestrand från Svenska pionsällskapet och höll en tre
timmar lång föreläsning om pioner. Lena visade bilder på fler pioner än jag
trodde fanns. Vi var tyvärr bara
tolv personer som trotsade
värmen och det vackra vädret för
att lyssna på henne.
Om intresse finns kan man gå in
på pionsällskapets hemsida
http://www.pionisten.se/ eller gå
med i facebookgruppen Svenska
Pionsällskapet.
Som medlem i pionsällskapet kan
man bland annat beställa
ovanliga pioner till förmånliga priser.
Åsa Lindström

Den som sover på hösten svälter på vintern
Danskt ordspråk

En gång var vår sommar en evighet lång
Karin Boye

Hösten är en andra vår, där varje löv är en blomma
Albert Camus
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Syrade morotsslantar
Syrade morotsslantar med lite olja på är mycket gott som sallad
1 konservburk i glas som rymmer 2 liter
1 liter vatten
30 g (4 tsk) salt, jodfritt
1 kg ekologiska morötter
Gör så här:
1. Koka upp vattnet och häll i saltet. Låt saltlaken
svalna.
2. Ansa och skala morötterna. Skär dem i tunna
slantar eller i grova strimlor och lägg dem i
burken. Häll över laken. Se till att laken täcker.
Flickr Nathanael Boehm
3. Tryck ner morötterna under laken, exempelvis
med en vattenfylld och väl försluten plastpåse, och stäng locket.
4. Låt stå i rumstemperatur i 2 veckor. Förvara därefter i kylskåpstemperatur
Variant 1: Ersätt en fjärdedel av morötterna med
kålrot, skala den noga och skär i tunna skivor eller
grova strimlor.
Variant 2: Även palsternackor, rotselleri och
persiljerot kan syras enligt
samma recept, antingen ensamma eller i olika
kombinationer med morötter och kålrötter.
Flickr Saskia
Ett recept ur boken “SYRA SJÄLV

För att underlätta för de som delar ut
GRObladet, är det bra om ni märker era
postlådor med namn och nummer.

Tack på förhand!
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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.
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

Trädgårdscafeér. Under höst och
vintermånader har vi trädgårdscafé
med föreläsare och gemensamt fika.

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

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

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:
annasallad@gmail.com
eller skicka talongen nedan till
Skellefteå trädgårdssällskap
Anna Norström, Häckstigen 14
93164 Skellefteå
Tel: 0910-779499, 070-325 4269

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

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