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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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Föreningens sommarresa
Välkommen att följa med på vår förenings resa till sommarmötet för alla
föreningar i Västerbotten hos Vännäsbygdens trädgårdssällskap.
Vi åker med buss 07.15 lördagen den 1 augusti från Folkets parks
parkering.
I Vännäs bjuds vi först på fika. Vid 10 åker vi iväg och får besöka olika
trädgårdar. Mellan 12-14 blir det lunch. Efter lunch fortsätter programmet
med fler trädgårdsbesök. Återresan hem börjar klockan 17.00.
Mer exakt program kommer att finnas på hemsidan. Anmäl dig genom att
betala in 350kr på vårt konto pg 66713-9. Kom ihåg att skriva ditt namn.

Välkommen till en trevlig dag!
Trädgårdsmentorer
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!
3

4

Västerbottens Läns Trädgårdssällskap VLT
Lördagen den 21 mars hade VLT sitt årsmöte i Umeå. Från Skellefteå
trädgårdssällskap var vi 5 representanter som hade förmånen att vara
med på denna samling. Föredraget som hölls handlade om grönsaksodling
och hölls av Lena Israelsson, känd som författare av flera böcker i det
ämnet. Föredraget var dessutom öppet för fler än årsmötesdeltagarna och
det visade sig ha lockat en hel del intresserade till lokalen. Lena har ju bott
i den norra delen av vårt land också och det märktes i hennes exempel
som hon relaterade till. En intressant dag om ett intressant ämne.
Aina Holmgren

Trädgårdsglädje Av Siv Andersson
När man har en trädgård
tar mörkertiden slut
när blomsterlökar sprängs
av växtkraft som vill ut.

En närvaro i livet
som inte kräver ord
i händernas kontakt
med plantor, frön och jord.

Så härligt att få följa
allt som händer i rabatten.
se växande ta fart
av näring, skydd och vatten.

Det är en sådan njutning
ja, en känsla helt enorm.
när allt sen exploderar
av dofter, färg och form.

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:-
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Vargviksgårdens Trädgård

Rikt utbud av kraftiga perenner och
buskar med vackra blad
Många spännande nyheter även i år
Se gärna växtkatalogerna på
www.vargviksgardenstradgard.se
Öppen Trädgård 6 juni kl 10-18
Mycket välkomna! Märta Eklund
Tel 070 - 2603911
6
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Öppna trädgårdar 2016
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

Hästgödsel
finns för gratis avhämtning på Rosengård
för föreningsmedlemmar.
OBS! Man får lasta själv.
bild Flickr/Fritz Park
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Planteringen i Bonnstan
I skrivande stund är ej planeringen helt klar och vilket ”Tema” ska vi
ha? Doris har gjort några skisser vi jobbar vidare på.
I mitten vitt, vi har sått Tanacetum parthenium Mattram. Jag har sått
Begonia ”Non stop mocca cherry”. Dessa har börjat gro efter lång väntan,
små knappnålshuvuden, ska de hinna bli något? Eller ska vi tänka om,
plantera något annat, men samtidigt tycker jag o de övriga i gruppen att
det är intressant att odla något som inte är så vanligt. Dessa begonior ska
senare bilda en knöl som man kan fortsätta o sköta som en krukväxt. Runt
om som kantväxt blir det kantlobelia som jag direktsår i små krukor, jag
har en fröpistol som Petrus Holmqvist Renström uppfann, (en
odlingskollega). Denna ger en viss mängd frö för varje klick.
Vi har även planer på att gjuta några trampstenar eftersom vi en del år
har planterat så tätt att det varit svårt att gå in och rensa i rabatten.
Kanske vi lägger in några porslinsskärvor eller blad som bildar lite liv i
stenarna.
Vi behöver hjälp i planteringsgruppen, i första hand i samband med
planteringen och sedan tillsynen under sommaren. Känner du att du kan
hjälpa till hör av dig till mig ulla.holmstrom@torpet.ac 0910-150 79 eller
Vuxenskolan.
Inga, Doris , Thyra genom. Ulla
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Pallkrageodling i bostadsrättsförening
En dag i mars sökte jag mig till sjukhusbiblioteket för att lyssna på Ulrika
Flodin Furås som föreläste om att odla i staden. Hon menar att det finns
många små ytor i städerna att utnyttja till grönsaksodling både av miljöskäl
och för glädjen att plocka pinfärska grönsaker till måltiderna. Inspirerad av
hennes tankar startade jag en studiecirkel på vårt bostadsområde Bladet
på Anderstorp, och fick snabbt ihop en grupp om åtta deltagare. Pallkragar
fick vi gratis från olika håll och ett område intill kvartersgården passade
perfekt med sitt läge mot söder. Vi placerade två pallkragar på varandra,
lade ett tjockt lager tidningar i botten och klädde insidan med sopsäckar
innan vi fyllde med jord. Åtta större och två mindre dubbelkragar blev
resultatet.
Men det visade sig gå åt mycket jord! Vi bottnade därför med den rätt
erbarmliga jord som köps in av föreningen i stora lass och bäst lämpar sig
för att anlägga gräsmattor. Sedan använde vi den utmärkta kompostjord
som vi själva skapat genom åren och blandade med kogödsel, en halv säck
per låda, och till sist vände vi ner köpt jord plus hönsgödsel. Sålunda
grundgödslade fick bäddarna vila ett par veckor innan det var dags att så.
Eftersom de flesta av oss var nybörjare på grönsaksodling lånade vi böcker
och läste artiklar i ämnet. Mest användbar var Lena Israelssons bok
Grönsaksodling som har avsnitt speciellt om pallkragar, gödsling och vad
som är lättast att börja med. Under rubriken ”Idiotenkla grönsaker” fann vi
bra tips på salladssorter, t ex ”Red Salad Bowl” och ”Green Salad Bowl”
som också visade sig vara lättodlade. Mangold ”Bright Yellow” blev en
annan favorit liksom rädisa ”French Breakfast” och rödbeta ”Chioggia”,
roligt randig i rött och vitt. Sockerärta ”Sugar Snap” var visserligen god
men gav liten skörd, och broccolin blev uppäten av kålfjärilen trots att vi
använde fiberduk. Ruccola och mizuna kunde vi skörda långt in på hösten
och squashen blev helt enorm! Men så var sommaren också ovanligt varm
detta år och vi vattnade flitigt med nässelvatten och hönsgödsel utrört i
vatten. Vattningen skötte vi en vecka var enligt ett uppgjort schema, det
fungerade bra men kunde förstås bli lite ansträngande under de hetaste
veckorna. Vi hann inte med någon förodling detta år, så tomatplantor
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inköptes under ett studiebesök på en plantskola. Kryddor köpte vi i
matvaruaffären och de växte till sig fint. Kryddorna odlade vi kollektivt i en
av de mindre pallkragarna medan de större lottades mellan oss. Vi hade
nämligen olika önskemål om grönsaker och några vill testa lite annat som
kålrabbi, portlak och paprika.
Vi har träffats 14 gånger från april till september och förutom att då sköta
odlingarna och beundra växtkraften har vi druckit kaffe med något
hembakt eller ätit, i maj givetvis nässelsoppa och nässelbröd. Många på
området har intresserat sig för våra förehavanden och fått provsmaka, så vi
räknar med att bli fler nästa år. Planerna är redan påbörjade, i augusti
satte vi tre sorters vitlök och till vintern ska vi beställa ekologiska fröer och
dessutom pröva en del för oss nya, svårare sorter. Nu har vi fått blodad
tand för pallkrageodling!
Anitha Hedlund Nyström
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Program 2015
Fre-Lör 24-26 april

Trädgårdsmässa i Umeå, Nolia Se vår hemsida
www.skellefteatradgardssallskap.se

Tis. 28 april
Kl. 18.00

Trädbeskärning i praktiken. Vi träffas på
Furubacksvägen 14, Ursviken hos Gunilla
Lundmark. Våra trädbeskärare medverkar och
visar hur man kan föryngra ett äldre träd och
hur man bör forma ett ungt träd.

Tors. 7 maj kl.
16.30-19.00

Försäljning av samköpsprodukter på
G.la Seminariet För priser: se separat annons

Fre.-Lör. 22-23 maj

Vårmarknad på Hälsans Trädgård, Degerbyn
Alla trädgårdssällskapets medlemmar är inbjudna
att vara med på vårmarknaden för att avyttra
trädgårdsartiklar, plantor (perenner / bienner /
anueller) mm.
Den 22/5 kl. 10-16 och 23/5 kl. 10-15, sista
anmälnings dag för medverkan är 30/4. Ring till
070-941 47 23 eller 073-059 18 84

Lör. 6 juni
Kl. 11.00-14.00

Plantmarknad Nordanå. Se separat annons.
Alla medlemmar är välkomna att avyttra sitt
överskott av plantor Se separat annons

Sön. 14 juni

De vilda blommornas dag.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen
Samling p- platsen norra sidan Nordanå
kl. 10.00 för samåkning. Anders Lundmark,
botaniska föreningen, leder utflykten. Tel
070-5818754

Ons. 24 juni
Kl. 18-00-20.00

Trädgårdssällskapens dag.
Dalkarslidens Koloniträdgårdsförening,
12

Lör 11 juli 12.00-15.00

Ons 22 juli
kl. 18,00 – 20,00
Ons 22 juli
kl. 18,00 – 20,00

Trädgårdsvisning hos Maj-Britt o Rolf Viklund,
Lövlund 28. Vid regn flyttas det till söndagen
den 12 jul.
Trädgårdsvisning
Gerd och Kjell Lidström, Kritgatan 19 i Bureå.
Se mer information nästa sida
Trädgårdsvisning
Elisabeth och Greger Wiklund, Griffelgatan 20 i
Bureå. Se mer information nästa sida

Lör. 27 juni kl.14.00

Invigning av rabatten i Bonnstan.

Lör. 1 augusti

Sommarmöte i Vännäs. Passa på att följa med oss
dit på vår sommarresa. Se mer sidan 3.

Tis. 11 augusti
Kl. 18.00-20.00

Visning av Renfors Grönsaker i Renfors
Se separat beskrivning sidan 15

Mån. 14 sep
kl.18.00

Höstfest med soppa. Seminariet
Se separat annons sid. 16

Tis.13 okt

Höstcafé. Inget program klart ännu.

Mån 16 nov
kl. 19.00

Höstcafé. Inget program klart ännu.

Se sidan 21 för information om dina medlemsrabatter
Fortsättning av programmet, se nästa nummer av Grobladet

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan
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Trädgårdsvisningar
Trädgårdsvisningarna kommer att få hänvisningsskyltar från närmaste
större väg
Onsdagen den 24 juni kl. 18.00 - 20.00
”Trädgårdssällskapens dag”
Dalkarslidens Koloniträdgårdsförening, avfart från gamla Kågevägen
Här finns 38 st stugor med trädgårdslotter. Alla med sin alldeles egna
karaktär. Du hittar allt från körsbär till de minsta perenner och en stor
variation av bladväxter som t ex hostor. Odlarglädjen här är stor. Även
olika utsmyckningar finns som inspiration för besökare. Vi bjuder er på en
trädgårdsvandring i området.
Lördagen den 11 juli kl. Trädgårdsvisning hos Maj-Britt o Rolf Viklund
Lövlund 28. Vid regn flyttas det till söndag den 12 juli samma tid.
Vi har sen 4 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. Välkomna!
onsdagen 22 juli kl. 18,00–20,00 Trädgårdsvisning
Gerd och Kjell Lidström, Kritgatan 19 i Bureå.
Vi har en trädgård full av influenser från många håll i världen.
Rhododendron, azaleor , pioner och flera tåliga kanadensiska rosor
fördelade i en trädgård med porlande vatten och små uteplatser för dygnets
alla timmar. Vår trädgård speglar därigenom på flera sätt den beundran och
livsglädje vi båda känner för naturens outsinliga förmåga att förmedla en
skönhet som vida överskrider mänsklighetens egen skaparförmåga.
onsdagen 22 juli kl. 18,00–20,00 Trädgårdsvisning
Elisabeth och Greger Wiklund, Griffelgatan 20 i Bureå
Vår trädgård finns än så länge mer i våra huvuden än i verkligheten. Vi
tycker om när det blommar mycket. Därför är liljor och pioner favoriter.
Har ännu inte vågat prova på någon ros. Så har vi ganska mycket
sommarplantor. Tar gärna emot tips och råd under dagen.
Kaffe och kaka till självkostnadspris.
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Tisdagen den 11 augusti kl. 18.00–20.00
Välkomna till Renfors Grönsaker i Renfors och vår småskaliga
grönsaksodling. Vi odlar tomat och gurka i växthus samt grönsaker på
friland. Där odlas olika sorters kålväxter, morot, rödbeta mm. På våren
driver vi även sommarplantor. Vi har även bisamhällen som ger oss god
honung. Vi säljer våra produkter i vår gårdsbutik, marknader och
torghandel. Vi gör en guidad visning av växthus- och grönsaksodlingen,
därefter eftersnack och ev. försäljning av säsongens grönsaker.

Renfors Grönsaker
Tel 0914-401 07
Gårdsbutik med säsongens
grönsaker och sommarplantor.

Vägbeskr: kör Burträskvägen (väg 364)
till Renfors, sväng mot Norra Renbergsvattnet.
Skyltat.
Öppet alla dagar kl. 09.00-20.00

Välkommen!
Vi öppnar säsongen den 1 maj med penseer.
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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
För de som är intresserade så har vi nu även en grupp
”Skellefteå trädgårdssällskap” på facebook.

Höstfest med soppa
Gamla seminariet 14 september kl.18.00
Vi serverar soppa samt kaffe och kaka! Pris 30 kronor
Ta gärna 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.
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!
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Välkomna till Tjärn!
Här hittar ni ett stort sortiment av sommarblommor hos
BURMANS HANDELSTRÄDGÅRD och hos S-E PRODUKTER hittar ni amplar,
krukor,
spaljéer, trädgårdsdekorationer, presenter och massor med andra
inredningsdetaljer.
TRÄDGÅRDSKVÄLL LÖRDAGEN den
23/5
10 % rabatt på hela sortimentet (från
klockan 15:00)hos både Burmans och
S-E Produkter
Anders kommer att hålla ett föredrag
om odling klockan 15:30 med
efterföljande frågestund.
Elisabeth skickar med en liten present
till alla som handlar för 300:-, eller
mer.
Lilla Caféet kommer också att vara
öppet och sälja kaffe med hembakat
fika.

Varmt välkomna till en trädgårdskväll hos oss
BURMANS HANDELSTRÄDGÅRD, S-E PRODUKTER och LILLA CAFÉET
17

Försäljning av samköpsprodukter
Försäljningen sker den 7 maj kl. 16.30-19.00
på Gamla Seminariet.
Byco-Bact (BioBact)
"kravgodkänd"
Flytande gödsel
Pris 25 kr/l
Granulat
Pris 380 kr/25 kg
Pris 30 kr/ Låda 3 l

Sticketiketter
För märkning av plantor
pris 30 kr/100 st
Mypexmatta
För marktäckning mot ogräs tex
i jordgubbslandet.
Släpper igenom vatten.
2,1 meters bredd
pris 20 kr/m
4,2 meters bredd
pris 40 kr/m

Fiberduk Lutracil
23 g/kvm
Bredd 10 meter
pris 25 kr/m
Till bra pris finns dessutom:
Bubbelplast
Plast för fodring av pallkragar
Gödselstavar
Små lecakulor 3 l/30 kr
Engångshandskar 100 st/55 kr
Cellfack till rot-trainers
Krukor till perenner

Information om samköp
Ni som vill ha lite större mängder av en markduk bör höra av er till
Gunilla Lundmark eller Inger Höglund 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
den 7 maj eller till någon träff under våren.
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Fira Svenska Nationaldagen hos
Trädgård Nymyran 6 juni kl. 10-18 med öppen trädgård.
Eva Johansson

Välkommen att botanisera i min trädgård och plantskola. Jag
säljer friska, tåliga perenner, löv-barrväxter anpassade för våra
nordliga breddgrader. Växter av bra kvalitét för snabb och säker

etablering är det jag satsar på.
Besök min hemsida www.tradgardnymyran.se tel. 0703259832
Jag bjuder på kaffe tel. 070 325 98 32

Maskrosen - ogräs eller prydnadsväxt?
Så här skrev trubaduren Carl-Anton Axelsson 1964:
"Jag lät alla mina maskrosor finnas,
fast jag vet att dom kallas ogräs och bör rotas ut.
Men det är så skönt att sitta och minnas
små solar i gräset, när sommar´n är slut.
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Hos oss hittar Ni blommorna för
både vardag och fest.
Snittblommor, krukväxter och självklart lokalt
odlade sommarplantor.
Här kan du också förgylla buketten med god
choklad, ett vackert doftljus eller något snyggt till
hemmet.

Välkommen in!
Tel: 0910-109 93, Nygatan 52, 93130 Skellefteå
20

Kom ihåg dina rabatter
Rabatterna gäller mot uppvisande av medlemskort.
Oves plantor 10 % rabatt hela sommaren.
Lördagen den 23/5 trädgårdskväll hos Burmans och S-E Produkter,
Tjärn.10 % rabatt på hela sortimentet (från klockan 15:00) hos båda.
Tisdag den 26 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
Tisdagen den 9 juni Medlemsdag hos Kickan, Trädgården i Ursviken
Kl. 10.00 - 19.00 10 % rabatt under angiven tid.

Plantmarknad
Lördag den 6 juni 11.00-14.00 Nordanå

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.
Du som är försäljare får köpa av de andra innan
försäljningen börjar
Lotteri och försäljning av kvarvarande samköpsprodukter.
10% av intäkterna går till trädgårdssällskapet.
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Årets perenn 2015 Vit skogsaster, Aster divaricatus
Den vita skogsastern är en unik skönhet! Den blommar sensommar och
höst i det svåraste läget, torr skugga. Med sina moln av små strålblommor
fyller den ut i rabatt, kruka eller woodland i de flesta jordar i hela landet.
Den är också fin som snittblomma.

Årets Pelargon Pelargonium xhortorum 'Violino'
Detta är en sort av zonalpelargon från serien Moonlight, som är en serie
av pelargoner med mörkt bladverk och blomstjälkar. Det är en fantastisk
sort med en unik lila färg på blommorna samtidigt som växtsättet är
kompakt och jämnt.

22
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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
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. 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.

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.
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