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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 ordföranden
År 2015 har just börjat och mörkret börjar sakta ge vika. Vi ser
tillbaka på en fantastiskt varm sommar ifjol och man funderar lite om
det kan hända igen. Det vita vintertäcket är ännu inte så tjockt över
våra växter ute men man hoppas ju alltid att de ska må bra där nere i
jorden och klara ännu en vinter. Jag brukar vänta lite till med att
planera för sommarens odlingar för väntan blir så lång om jag sätter
igång för tidigt. Förra sommarens största grönsak blev ju mina
nakenpumpor som växte helt otroligt fastän de höll på att stryka med
när frosten gjorde ett nyp efter midsommar.12,5 kg vägde 3 stycken
och några fler inte långt därefter. Fröna är goda rostade och väldigt
järnrika har jag lärt mig i vinter. Köttet går att använda till grytor,
soppor,efterrättskakor mm. Styrelsen jobbar hårt för att få ett bra
program på vårterminens caféer. Har ni tips på föreläsare eller
själva vill visa bilder från någon trädgård så hör av er.
Väl mött under året på alla våra aktiviteter!
Gunilla Lundmark
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Årsmöte
Måndag den 23 februari kl. 19.00
Gamla Seminariet, Kanalgatan 6
Program
Anders Ekenstedt visar bildspel "En vandring i naturen"
Vi bjuder på fika!
Lotteriförsäljning.
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen
OBS! Motionstiden går ut den 31 Januari

Utgivningsplan för GRObladet 2015
Nr
2/2015
3/2015

sista manusdag
1 april
1 september

Utkommer
ca vecka 18
ca vecka 40

Annonspriser:

Helsida 500:-

Halvsida 300:-

Om alla människor hade en trädgård att ta hand om skulle världen
äntligen få fred
John Beverly Nichols
Trädgårdar blir inte gjorda genom att sitta i skuggan och utropa
"Oh, så vackert"
Rudyard Kipling

ÅRETS PERENN 2015
VIT SKOGSASTER, ASTER DIVARICATUS
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DAGORDNING ÅRSMÖTE

2015-02-23

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 hemsidesansvarig
16. Val av valberedning
17. Medlemsavgifter för 2016
18. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2015
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 2015
Tis. 27/1 kl.19.00
Trädgårdscafé
G:la Seminariet
Trädgårdskonst och Växtinspiration. Trädgårdsmästare
Eva Johansson delar med sig av egna ideer och
trädgårdskonst.
Mån. 23/2 kl. 19.00
Årsmöte
Se separat annons
Lör. 21/3

G:la Seminariet

VLTs Årsmöte och inspirationsdag

Huvudföreläsare är Lena Israelsson, en av landets mest kända
när det gäller köksträdgårdens odlingar. Umeå

Tis. 24/3 kl. 19.00
Trädgårdscafé
Elisabeth Öberg som har eget företag "Trädgård och
konsult" kommer och pratar om grönsaksodling.
Tors. 26/3-sön 29/3 Trädgårdsmässa
Älvsjö
http://www.nordiskatradgardar.se/
Mån. 13/4 Kl. 18.00
Trädgårdscafé
G:la Seminariet
OBS! tiden Majvor Sellbom från Arvidsjaur, berättar om hur hon
byggt upp sin trädgård i kallt klimat och visar bilder.
Fre. 24/4-sön. 26/4
Trädgårdsmässa
http://www.nolia.se/tradgard/

Nolia Umeå

Tors. 7 maj kl. 16-18 Försäljning av samköpsprodukter.
Se separat information G.la Seminariet
Fortsättning av årets program, se nästa nummer av Grobladet
Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan
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Trädgårdskurser våren 2015

Ekologisk Grönsaksodling
Du får lära dig om ekologisk odling, bl.a. om jordtyper, mask-mikroorganismer,
kompost, förkultivering, jordbearbetning, sådd, gallring, ogräs, skadedjur,
täckning, hackning, skörd, tillvaratagning och förvaring.
Start: 26 mars kl. 18.00
Ledare: Gunnar Lundberg
Plats: 2 teoriträffar på SV, Kanalgatan 32
4 praktiska träffar utomhus hos ledaren i Gummark
Träffarna sker 1 gång/mån och följer växtsäsongen
Deltagaravgift: 850 kr

Beskärning av fruktträd
Du får lära dig metoder, teknik och tidpunkter för beskäring av fruktträd. Vi går
igenom förväntningar och bemötande om du ska beskära i andras trädgårdar.
Start: 31 mars kl. 18.00
Ledare: Maria Sandström
Plats: 1 teoriträff på SV, Kanalgatan 32
4 praktiska träffar i olika trädgårdar hemma hos deltagarna
Deltagaravgift: 1095 kr

OBS! Om du ställer upp som beskärare av äppelträd under minst 2 år,
så får du deltagaravgiften betald av Skellefteå Trädgårdssällskap.

Svetsa/smida blomstöd och konst till din trädgård
Du får lära dig att bocka och svetsa i järn, skapa blomstöd och andra prydnader
som gör din trädgård unik. Ta gärna med egna skisser och idéer.
Helgkurs den 9-10 maj, kl. 10.00–15.00 båda dagarna
Ledare: Anders Eriksson
Plats: Hemma hos Anders i hans verkstad i Gummarksnoret
Medtag egen mat och dryck, kök finns tillgängligt.
Deltagaravgift: 850 kr, kostnader för material tillkommer och betalas på plats
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Föreläsning Umeå Trädgårdssällskap

Ulla Holmström

Jag har varit på en föreläsning av trädgårdsmästare Gerben Tjeedsma från
Råda Säteri som grundades 2005 www.gerbianska.com.som Han har jobbat 17 år
på Botaniska trädgården i Göteborg.
Han visade bilder från sina många resor i världen där han samlat in växter,
han hade även med sig exklusiva lökar, knölar o perenner så vi hade möjlighet att
handla. Han driver en plantskola med växtförsäljning även online. De hade ett
stort lotteri med skänkta växter m.m. Jag hade turen att dra en vinstlott och
valde en Neomarica sp. ef longifolia fam. Iridaceae gul (jag trodde det var en
tolvgudablomma) men det visade sig vara en vattenväxt iris, men den kunde
även odlas som krukväxt, så fel det kan bli när man inte kan latin.
Jag köpte en Aster Lateriflorus ”Horizontalis” Stjärnaster, som har små rosa
blommor, jag vet ingenting om denna växt och ska därför sätta den i en hink, ifall
den sprider sig. Köpte även Delosperma congesta ”Alba” Middagsblomma som
har ett krypande växtsätt (vita blommor mer ovanliga). Jag hoppas att jag kan
dela den och ta med till Plantmarknaden nästa sommar.

Höstsådd

Ulla Holmström

En del perenna fröer ska stratifieras, vilket innebär att kylbehandla fröet.
Detta har jag gjort med bl.a. frö från borstnejlika som jag har samlat på mig. Jag
gjorde iordning i en pallkrage dit jag bl.a. slängde resterna från planteringen i
Bonnstan, ovanpå jämnade jag till med jord och markerade raderna. Den 15
november satte jag morotsfrö och borstnejlikefrö, jag blandade fröerna i en burk
med potatismjöl så att det syntes bättre var jag sått.
Om man ska så morotsfrö sent på hösten så ska det göras när risken för en varm
period är över. Elmer Alm som var en duktig grönsaksodlare sådde morötter på
hösten. Jag provade detta ett år, jag markerade var raden skulle vara, sedan när
det blev frost o snö sopade jag fram raden, sådde morotsfrö och strödde lite
tinad jord över. På våren lade jag över fiberduk, dessa morötter kom igång
jättetidigt och blev snabbt stora.
I år är jag lite orolig över att den konstiga vinter vi har gör att fröerna börjar gro
nu.
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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

Hästgödsel
....finns för gratis avhämtning på Rosengård
för föreningsmedlemmar.
OBS! Man får lasta själv.
bild Flickr/Fritz Park

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: lenjoh61@gmail.com
På trädgårdssällkapets hemsida kan du även se vår publikation
GRObladet med bilder i färg.
http://www.skellefteatradgardssallskap.se

eller googla Skellefteå Trädgårdssällskap
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Några rader från ett trädgårdscafé
Skellefteå
Trädgårdssällskap hade
sitt sista café den 17:e
november 2014 i PRO:s
lokaler som vanligt. Bengt
Block var inbjuden och
föreläste om botaniska
trädgårdar i Krakow som
han besökt. Visade sina
privata bilder med
underbar fägring från
dessa blomsterparadis
och delade med sig av
upplevelser som innehöll både humor och fakta.
Efteråt serverades kaffe och ett lotteri hade ordnats där många fina vinster
hade skänkts av medlemmarna i föreningen.
En trevlig kväll med skratt och lite surr över kaffekopparna.
Ulla höll i biblioteket där man gratis kan låna litteratur om allt du kan tänka
dig behöva läsa om när det gäller trädgårdar, stora som små eller
balkonglådor och krukodlingar. Även odla i Pallkrage som numera är
populärt om man vill odla i liten skala finns att låna böcker om.
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Beskärning av Äppelträd

Beskärning av äppelträd 2015 sker öster om E4:an.
Kostnad: 60 kr/äppelträd - enkel beskärning ca 20 min
Kostnad: 160 kr/äppelträd - omfattande beskärning max 1 timme.
OBS! Träden ska märkas med band.
Samtidigt med din medlemsavgift betalar du även in ersättning för
det antal äppelträd du vill ha beskurna så kommer vi under våren
och hjälper dig.
Observera att sista dag för inbetalning är den 31 mars.
Våra trädbeskärare

Information om samköp
Samköpsprodukter säljs torsdag 7/5 kl 16-18 på gamla seminariet och på
plantmarknaden i juni.

Ni som vill ha lite större mängder av en markduk bör höra av er senast
den 1 maj så att vi kan förbereda och klippa till den för avhämtning den
7 maj.
Om ni vill köpa flytande Bycobact bör ni ta med egna plastdunkar/kärl
till försäljningen eller till någon träff under våren.
Mer information om detta kommer i nr. 2 av Grobladet.
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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.där du
bland annat får 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

Trädgårdscafeér. Varje månad 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

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: 070-3254269

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

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