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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 
Ingrid Bredberg         0910-387 12 
N. Stationsgatan 6      070-695 42 41 
 931 1 SKELLEFTEÅ 
ingrid.bredberg.sw@gmail.com 
Kassör 
Anna Norström             070-3254269 
Häckstigen 14                 
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 
 
Ledamöter 
Ulf Bodén           0910–514 26 
Harrbäckssand 225       070-636 47 97 
Ursviken 932 35  
ulf.boden@hotmail.se  

 
  

 

Beatrice Wiström         070-698 05 52 
Gärdsmark 271 
931 95 SKELLEFTEÅ 
beawistrom@gmail.com 
 
Inger Höglund                   0910-157 08 
Ö. Nygatan 138              070-246 83 75 
931 35 Skellefteå 
inger.hoglund@skelleftea.se 
 
Hillevi Forsgren 070-664 18 50 
Rosgatan 14 
931 39 Skellefteå  
hillevi.forsgren@gmail.com  
 
Elisabet Wiklund  070-303 03 97 
Griffelgatan 20  
932 51 Bureå 
lisa.wiklund62@gmail.com 
 
 

GRObladets 

Redaktionskommitté 

 

Maritha Norlund 

Aina Holmgren 

Kajsa-Karin Lundmark 

Berit Markstedt 

Åsa Lindström, layout 

 

Bidrag till GRObladet skickas 

till Maritha Norlund 

marithanorlund@hotmail.com 

070-283 95 37 
 
Vi hoppas på trevliga bidrag 

file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/gunilla.ursviken@gmail.com
mailto:ingrid.bredberg.sw@gmail.com
mailto:annasallad@gmail.com
file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/solweig.wa@bredband.net
mailto:ulf.boden@hotmail.se
mailto:beawistrom@gmail.com
file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/inger.hoglund@skelleftea.se
mailto:hillevi.forsgren@gmail.com
mailto:lisa.wiklund62@gmail.com
file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/2014%20nr%201/marithanorlund@hotmail.com
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Rader från ordföranden 

 

Vi har senaste tiden särskilt intensivt påmints om att leva 

klimatsmart. Att vara en trädgårdsodlare är ju på många sätt ett bidrag 

till att förbättra miljön. Kompostera, äta närodlat, avstå giftiga 

besprutningsmedel och konstgödsel, minska koldioxidutsläppen med 

massor av växter på våra gårdar osv. Vi som gillar att lägga frön i 

jorden och skapa förutsättningar till att det ska växa kan känna oss 

glada över att vi är på rätt väg för att värna om vår miljö. Nu är det tid 

för att planera hur det ska bli i trädgården sommaren 2016 så långt det 

nu går. Drömmarna om en fin sommar med frodiga planteringar känns 

bra att påminna om så här i början av året. Kom och låt dig inspireras 

på våra trädgårdskafeer i vår av föreläsare och av varandras idéer. 

Väl mött under året på alla våra aktiviteter! 

 

Gunilla Lundmark 
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Utgivningsplan för GRObladet 2016 
Nr  sista manusdag Utkommer 
2/2015  1 april  ca vecka 18 
3/2015  1 september  ca vecka 40 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:- 

Digitalt Groblad 

Hej Medlem! 

Har du kommit du ihåg att det går att få Grobladet digitalt. 

Ni som är intresserade av detta kan skicka er mailadress till 

beawistrom@gmail.com så kommer ni att få ett mail där en länk 

presenteras när varje nytt nummer släpps. 

Fördelarna med digital distribution är: 

Alla bilder i färg  Miljövänligt 

Flesta länkar klickbara  Alltid tillgängligt (smartphones) 

Grobladet kommer snabbare hem till dig 

Årsmöte och Trädgårdscafé 
 

Tisdag den 23 februari kl. 19.00 
Gamla Seminariet, Kanalgatan 6 

Program 
Anna och David, Lilla musteriet Bureå, berättar om sin 

biodling och musttillverkning. 
 

Vi bjuder på fika!  
Lotteriförsäljning. 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 
Styrelsen 

 
OBS! Motionstiden går ut den 31 januari 

mailto:beawistrom@gmail.com


 

                                                                  5 
 

DAGORDNING ÅRSMÖTE   2016-02-23 

 
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 2017 

18. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2016 

19. Beslut angående arvoden 

20. Utgivning av Grobladet 

21. Motioner 

22. VLTs eventuella framtid 

23. Val av fyra ombud samt ersättare till VLT:s årsstämma 

24. Årsmötet avslutas  
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Program våren 2016 
 

Tisdag 26/1  19.00    Trädgårdskafe :  

Imun.se från Ragvaldsträsk berättar om sina hälsoprodukter från naturens 

eget medicinskåp 

 

Tisdag 23/2 19.00   Årsmöte och Trädgårdskafe,  

Anna och David, Lilla musteriet Bureå, berättar om sin biodling och 

musttillverkning. Lotteri 

 

Måndag  21/3 19.00    Trädgårdskafe,  

Åke Truedsson, rikskände tomatodlaren, berättar om alla knep han kan om 

tomatodling 

 

Tisdag 19/4 19.00    Trädgårdskafe,  

Irene och Bernt Wikström berättar om hur de skapat Lilla Madeira i sin 

trädgård. Lotteri 

 

Tisdag 26/4 18.00  Praktisk demonstration av hur man beskär 

äppelträd,  

Hos Bertil och Aina Holmgren, Tuvan 47 

 

Tisdag 3/5 16.00-18.00                     Försäljning av samköpsprodukter 

 

Lördag 4/6 11.00-13.00                  Plantmarknad Nordanå  

 

Träffarna är på Gamla Seminariet om inget annat anges. 

Fortsättning av årets program, se nästa nummer av Grobladet  

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 
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Att odla sparris 

Under den tid som jag ägnat mig åt odling i olika former har jag stött på 

många intressanta växter. Den intressantaste är nog ändå sparrisen. 

Det började med att jag fick veta av min lillasyster att hon hade satt några 

sparrisplantor, de hade nu kommit så långt att hon kunde skörda några 

"stjälkar" i början på sommaren. Hon berättade också att det var så intressant 

att se hur snabbt de växte. En dag i augusti 2001 kom hon med de plantor 

som jag bett henne köpa i Umeå till mig. Jag grävde ner dem i mitt 

trädgårdsland, m.a.o. jag rotslog dem. Under vintern läste jag i olika skrifter 

om hur man skulle göra när man planterade sparris. När jag sen insåg att jag 

inte hade gjort något rätt så ringde jag till en rådgivare som jag hittade 

telefonnumret till i Hemträdgården och frågade om jag skulle gräva upp 

plantorna och börja om och göra rätt så svarade hon: "Nej, absolut inte, låt 

dem vara, så intressant med sparris så långt upp. Sköt om dem på bästa sätt, 

gödsla dem, skörda lite i början och mera eftersom åren går. Lycka till med 

odlingen" 

Det betyder att det blir bra även om man, som jag, gör fel från början. 

Sparris behöver mycket kalk, jag sparar äggskalen och låter dem bli riktigt 

torra, sen sätter jag mig med 

morteln och stöter dem och strör 

sen "strösslet" över 

sparrisplantorna. De växer väldigt 

fort, i början på juni kan de växa 

några centimeter på en dag. Någon 

dag borde jag, som är pensionär, 

kunna ordna med både mat och 

kaffe i trädgården och hålla utkik 

för att se om det syns när växten rör 

på sig. 

Det finns mycket att läsa om hur 

man odlar sparris på nätet. Du som 

är sugen att testa en intressant växt, 

satsa på sparris.  

Lycka till! 

Aina Holmgren 
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Så roligt det är med odling. 

I somras såg det inte så lovande ut med vårt trädgårdsland. Vi hade 
nämligen haft en vattenskada i vårt hus och det som hade grävts med 
grävskopa för att få denna skada åtgärdad skulle ju återställas och 
därmed gick tiden och ingenting hände i vår trädgård. Veckan efter 
midsommar och även några dagar in i juli satte vi några rader med 
potatis. De var ju redan mältade och jag tyckte att det var fel att slänga 
dem. Ett av våra barnbarn, Emelie var med, hon är 4 år och hon tyckte 
det var roligt att sätta potatis. Under sommaren sa hon en dag: 
"Farmor, jag längtar efter potatis." När vi så småningom ryckte upp en 
av ståndarna och hon fick hämta 8 potatisar som var ca 8 cm långa, 
ljusa och fina, jag tror att det var Amandine, var hon väldigt glad. Hon 
stoppade dem i en tom vetemjölspåse och tog dem under armen och 
sa: "Dom här ska jag ha med mig hem." Hon var också väldigt nöjd när 
hon fick gå till grannen med en ståndare med röda potatisar och en 
ståndare med gula. De hade inte satt några potatisar i somras. Så även 
om odlingen blev liten i somras så var det värt mödan. Och vilken 
sommar kunde det passat bättre med den sena potatis-sättningen än 
denna när värmen inte kom så tidigt. Upplevelsen är nog viktigare än 
de många kilona potatis.    Aina Holmgren 
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Trädgårdmentorer  

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

råd av 

 

Anitha Hedlund-Nyström  070-6861857 

Alva Nilsson   0910-13356 

Ann-Sofie Linder   0910-35195 

Christina Kronqvist   070-6599846 

Maritha Norlund   070-2839537. 

 
  Hästgödsel 

....Finns för gratis avhämtning på Rosengård,  

för föreningsmedlemmar. 
OBS! Man får lasta själv. 

 
 

bild Flickr/Fritz Park 

Beskärning av Äppelträd 

                    
 
Beskärning av äppelträd 2016 sker väster om E4:an. 
Kostnad: 100 kr/enkel beskärning ca 20 min 
Kostnad: 250 kr/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 
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Trädgårdskurser att längta till våren 2016  

 

Ekologisk grönsaksodling  

Odla dina egna grönsaker utan gifter och konstgödsel. Du får lära dig 

allt om ekoodling: jordtyper, kompost, förkultivering, sådd, gallring, 

täckning, hackning, skörd, tillvaratagning, förvaring m.m. Gruppen 

träffas en gång/mån och följer odlingssäsongen. Uppehåll i juli.  

Två teoriträffar i SV´s lokaler på Kanalgatan 32, resterande utomhus 

hos ledaren i Gummark 

Ledare: Gunnar Lundberg 
Start: To 17/3 kl. 18.00  6-7 träffar Pris: 850 kr 

  

Kolla även på vår hemsida 
På trädgårdssällkapets hemsida kan du även se vår publikation 

GRObladet med bilder i färg. 
http://www.skellefteatradgardssallskap.se 

eller googla Skellefteå Trädgårdssällskap 

Information om samköp 
 
Samköpsprodukter säljs tisdag 3/5 kl 16-18 på gamla seminariet och 

på plantmarknaden i juni. 

Ni som vill ha större mängder av någon produkt maila 

gunilla.ursviken@gmail.com innan sista mars så att vi kan förbereda för 

avhämtning den 3 maj.  

Ta gärna med tomma plastdunkar, 2,5 eller 5 liters, till någon cafékväll 

Mer information om detta kommer i nr. 2 av Grobladet. 

 

 

http://www.skellefteatradgardssallskap.se/
mailto:gunilla.ursviken@gmail.com
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Biodling grundkurs 
Du som är naturintresserad och odlar ekologiskt eller älskar honung 
borde lära dig mer om de intressanta ”trädgårdsarbetarna” bina. 
Varför inte biodling som bisyssla? Under sakkunnig ledning av erfaren 
biodlare får du de kunskaper som krävs för att starta upp ett 
bisamhälle 
Ledare: Olle Bohman,  
Start: mars/april 6 träffar, pris: 850 kr 
Plats: SV´s lokaler på Kanalgatan 32 i Skellefteå och på bigården i Kåge 
 
Svetsa till blomstöd och konst till din trädgård 
Passa på att göra din trädgård unik! Du får lära dig att bocka och svetsa 
i järn, skapa blomstöd och andra föremål som gör skillnad i din 
trädgård. Kursen hålls i Gummarksnoret. Kostnad för material 
tillkommer som betalas till ledaren. Medtag egen mat och fika 
Helgkurs 1: 16-17/4 
Helgkurs 2: 14-15/5 
Ledare: Anders Eriksson 
Pris: 850 kr (max 6 deltagare/kurs)  
 
Beskärning av fruktträd 
Du lär dig metoder, teknik och tidpunkter för beskäring. Även en del 
om kundrelationer om du ska beskära i någon annans trädgård. En 
teoriträff inomhus och resterande träffar är praktiska och sker i 
deltagarnas trädgårdar. 
Start: början på April, 5 träffar 
Ledare: Maria Sandström 
Pris: 1095 kr. Skellefteå trädgårdssällskap betalar kursavgiften för 
deltagare som tar på sig att beskära i andras trädgårdar. 
Anmälan och information: 
Studieförbundet Vuxenskolan 
www.sv.se/skelleftea, e-post: skelleftea@sv.se 
Tel: 0910-850 10, 070-274 54 82 

 
Välkommen med din anmälan! 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjby67S86PKAhUE8XIKHTFOAowQjRwIBw&url=http://www.bygdegardarna.se/sodra-solberga/evenemang/halsoforelasning/&psig=AFQjCNF-YnOIViyFGnfhjELoX5ujb_4dvg&ust=1452675377700136
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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 före 160531 får ett presentkort på 50 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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.där du 
bland annat får information om 
föreningens verksamhet under året. 
Exempel på detta är: 
 

Trädgårdscafeer. Varje månad 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: 070-3254269 

file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/2015/nr%201%202015/annasallad@gmail.com

