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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
2

Redaktionens rader
Ibland får jag frågan: Hur tycker du att sommaren har varit? Mitt svar
brukar då bli ungefär så här: Jag är så mycket bonde i själ och hjärta att
jag tycker att det varit en konstig och ganska dålig sommar. Under
sommarmånaderna var det så regnigt och kallt att skörden inte kunde
tas tillvara även om det var torra och fina dagar. Detta berodde på att
marken var så blöt att den inte bar de tunga maskiner som behövs för
att ta in skörden.
Att det dessutom varit mycket annat som hänt som varit negativt för
bönderna under denna sommar gör att jag blir orolig för vad som
kommer att hända med vår älskade landsbygd. Men vi får inte ge upp.
Vi bör, eller måste, tänka på hur vi prioriterar när vi gör våra inköp i
affären eller på marknaden. Det närproducerade bör alltid få komma i
första hand. När alla som producerar i vår närhet har stängt igen sina
anläggningar, då kan de som finns längre bort ta ut vilka kostnader
som helst för transporterna och vi har inget annat att välja av.
Låt oss alla satsa på att ta tillvara det som finns i trädgård och skog
nära inpå oss och även det som produceras i närheten av oss. Vi måste
alla hjälpas åt för att få behålla våra öppna landskap.
Aina Holmgren

Planteringen i Bonnstan

Årets tema blev ”Blomman”

Rabatten har formen av en blomma. I mitten sattes Mattram som blir som
en liten vit knapp. Tyvärr fick vi problem med en frösådd av begonior men
det löste sig med att vi fick lite överblivna pluggplantor. Vi fick även
Påfågelsblomster Gazania ”Kiss
Golden Flame” som slår ut i blom
när solen skiner. Sedan har vi satt
några uppstickare i det bladet av
Salvia farinacea ”Fairy Quenn”,
som vi fick från trädgårdsvänner.
Silvereken är en mer ovanlig sort
som heter ”New Look”, Lobelian
”Skyblue” är två sorter både låg o
häng.
Forts nästa sida
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Trots en del problem med frösådder som misslyckades så har det löst sig
och vi har fått ihop en rabatt utifrån de material vi hade tillgång till.
Trampstenarna har Form & Design, Daglig Verksamheten på Brännan
tillverkat.
I år har Ulla, Thyra, Inga och Doris hjälpts åt.
Vi efterlyser fler som vill hjälpa till så att vi även nästa år kan göra en
rabatt. Om du är intresserad kontakta Vuxenskolan eller Ulla Holmström

Program hösten 2015 våren 2016
Lokal för alla trädgårdscaféer är Gamla seminariet
Tis.13 oktober
Kl. 19.00

Trädgårdscafé
"Vintergröna växter"
Föredragshållare:
Bosse Strandgren och Margareta Rutqvist

Mån 16 november
Kl. 19.00
ÖPPEN KVÄLL för alla på kaféet. Det innebär,
att om du som medlem, känner att du har något att berätta om t.ex.någon
reseupplevelse som du varit med om, er egen trädgård eller något annat
trevligt som Ni vill dela med oss andra. Givetvis hoppas vi att ni har bilder
att visa för oss. Lägg dom på ett USB-minne så fixar vi resten.
Sista anmälningsdag är 10 november.
Anmälan mailas till lisa.wiklund62@gmail.com Telefon: 070 – 303 03 97
Program våren 2016
Tisd 26 januari
kl.19.00
Mån 21 mars

Trädgårdscafé
Program meddelas på hemsidan
Åke Truedsson kommer och håller föredrag.
Lokal och mer information kommer i Grobladet
nr.1 2016

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan
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Grönsaksdip
200 gram Philadelphiaost eller annan liknande ”cream cheese”
0,5 dl ketchup
1 tsk pressad citron
1 krm salt
1,25 dl finriven morot
1,25 dl finhackad stjälkselleri
0,5 dl finhackad grön paprika
0,5 dl finhackad gul lök
Blanda och rör ihop alla ingredienser. Servera som dip med tex
morotsstavar, gurkstavar blomkål mm eller kanske med kex.

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.

EFTERLYSNING!!
Vi behöver någon som kan vara hemsidesansvarig
eftersom Lena Johansson slutar vid årsskiftet.
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Öppna trädgårdar sommaren 2015
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/
Maj-Britt och Rolf Viklund i Lövlund 11 juli

Gerd och Kjell Lidström 22 juli

Elisabeth och Greger Wiklunds trädgård 22 juli
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Visning av Renfors Grönsaker 11 augusti

Trädgårdssällskapens dag Dalkarlsliden
Det var nog en av sommarens regnigaste kvällar den onsdag i juni då
det var Öppen trädgård i Dalkarlslidens koloniområde. Vi var ändå en
grupp som fick en fin guidning av Jan Borg genom området. Det var
även många andra som bjöd in oss i sina trädgårdar och berättade för
oss om sina växter. Att få se så många fina trädgårdar på en liten yta är
verkligen toppen. Vi blev dessutom bjudna på kaffe och kaka i den
gemenskapslokal som finns i området innan vi nöjda åkte hem.
Aina Holmgren
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Ett besök på Auroragården.
Vid vårt första redaktionsmöte efter
sommaren så berättade både Åsa och Aina
hur trevligt det har varit när de besökt
gårdsbutiken i Södra Bergsbyn, själv hade
jag aldrig varit där och bor kanske närmast.
Sagt och gjort jag bestämde mig för att
göra ett besök lördagen därpå.
I den mysiga gårdsbutiken, f.d. garaget,
fanns det många lokalproducerade varor och två kylar med ost och kött från
gris, nöt och lamm.
Under tiden Carina berättade för mig om sitt livsverk, så kom det en strid
ström av kunder som hela tiden fick god personlig service. Mellan
kunderna berättade hon att kunna fokusera på kvalitet i stället för kvantitet
var en dröm som hon burit på ända sedan början på 80-talet när hon
arbetade med livsmedel inom handeln. När familjen 2012 köpte denna
jordbruksfastighet var det nära till hands att kunna förverkliga drömmen. I
dag finns det både kor, grisar, får, kaniner, ankor mm på gården, enligt Åsa
och Aina ett litet paradis för små
barnbarn.
I dag slaktar hon själv, hon har fått
tag i en styckningslokal och har
många planer utifrån självhushåll,
produkterna i butiken kan variera
från vecka till vecka.
Carina tycker att det är kul att själv
kunna bestämma vilka produkter
som ska säljas och har prioriterat
närproducerat från Skellefteå
kommun och någon enstaka
produkt är från kranskommunerna.
I butiken finns många olika varor,
inte bara sådant som går att äta,
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men gemensamt för alla produkter är att det är naturliga produkter
tillverkade av entusiastiska småföretagare.
Till våren planeras försäljning av sommar plantor och kryddor.
Det var ett mycket trevligt besök. Innan jag åkte vidare på fotbollsmatch
gick jag runt bland gårdens djur, kalkonerna som gjorde sin sista arbetsdag
visade villigt upp sig. Naturligtvis gick jag inte tomhänt hem, lite presenter
och en burk med Västerbottenssåpa blev inköpt.
Det blev första men inte sista gången som jag besökte Auroragården som
var väl värt ett besök. /Berith

Digitalt Groblad
Hej Medlem!
Just nu genomför vi en kampanj som har till syfte att hålla föreningens
kostnader nere och därmed förhindra en höjning av medlemsavgiften
inom den närmaste framtiden.
Du/Ni som använder dator eller surfplatta kan anmäla er mailadress
på beawistrom@gmail.com så kommer ni att få ett mail där en länk
presenteras när varje nytt nummer släpps.
Har du en smartphone kan man hämta ner och spara tidningen som
därmed kan läsas utan anslutning till Internet. Praktiskt när man står i
obygden och vill kolla kalendern eller en vägbeskrivning till t ex ett
trädgårdsbesök. Detta gäller självfallet laptops eller surfplattor också.
Största fördelarna med digital distribution är:
 Alla bilder är i färg.
 Du får Grobladet minst ett par dagar före de som har postgång.
 De flesta länkar och mailadresser är direkt klickbara.
 Miljövinst för alla då användningen av papper och
distributionen minskar.
 Alltid med i fickan eller handväskan.
(Smartphones)
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Föreningens sommarresa
Den första augusti åkte en nästan full buss iväg med glada
trädgårdsentusiaster. Målet var Sommarmötet i Vännäs där ett flertal
trädgårdar besöktes, i en av dem fick vi se en imponerande
modelljärnväg som fyllde en stor del av trädgården.
Vi planterade också traditionsenligt ett träd. I församlingsgården i
Vännäs bjöds det på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Flera
av oss tog naturligtvis också chansen att köpa plantor i flera av
trädgårdarna så vi kom inte hem tomhänta.
Är du nyfiken på att få veta mer så kommer bland annat Elisabeth
Wiklund att visa bilder och berätta mer om dagen vid höstens andra
trädgårdscafé den 16 november kl. 19.00
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Nyheter gällande trädbeskärning inför 2016

Beskärning av äppelträd 2016 sker väster om E4:an.
Kostnad: 100 kr/äppelträd - enkelbeskärning ca 20 min
Kostnad: 150 kr extra/äppelträd - omfattande beskärning
max 1 tim.
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.

Utgivningsplan för GRObladet 2014
Nr
1/2016
2/2016
3/2016

sista manusdag
18 december
8 april
5 september

Utkommer
ca vecka 3
ca vecka 18
ca vecka 40

Annonspriser:

Helsida 500:-

Halvsida 300:-

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:, 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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