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Ordförandens rader
Vilka kontraster vi har under ett år. Sommaren var den varmaste och
torraste i mannaminne. Nu är det snöig och kall vinter och värmen
känns långt borta. Vi vet dock att under snön ligger allt och väntar på
en ny spirande vår. Hur ska sommaren bli i år? Vad kommer att växa
bra? Vilka fröer ska jag köpa? Nu får vi börja drömma och i fantasin blir
allt frodigt och fint. Våren och sommaren hägrar långt borta och är det
kanske den långa väntan på den som gör den ännu mer fantastisk.
Vi ses, väl mött Gunilla Lundmark

Årsmöte och Trädgårdscafé
Måndag den 25 februari kl. 19.00
Gamla Seminariet, Kanalgatan 6

Program

Anders Ekenstedt visar vackra växt och naturbilder.
Vi bjuder på fika!
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Utgivningsplan för GRObladet 2019
Nr
2/2019
3/2019
Annonspriser:

sista manusdag
1 april
1 september
Helsida 500:3

Utkommer
ca vecka 18
ca vecka 40
Halvsida 300:-

Digitalt Groblad
Hej Medlem!
Ni vet väl ätt ni kän fä Groblädet i färg? Spärä pä miljon och fä
tidningen snäbbäre än päppersprenumeränternä.
Om män änsluter sig till vär listä over digitälä prenumeränter sä fär
män en pdf-fil med Groblädet i färg, redo ätt läsäs i plättän, dätorn eller
läptopen.
Mäilä till beäwistrom@gmäil.com
När du mäilär och änsluter dig till listän sä spärär vi din mäilädress,
nämn, ädress och medlemsnummer.
Vi delär ALDRIG med oss äv din informätion och vi spärär den enbärt
for dettä syfte. Genom ätt änslutä dig till listän sä godkänner du ätt vi
spärär din informätion.
Hälsningär Digitälä redäktionen
På trädgårdssällskapets hemsida kan du även se GRObladet med
bilder i färg http://www.skellefteatradgardssallskap.se
eller googla Skellefteå trädgårdssällskap

Trädgårdsmentorer
Glöm inte att det finns trädgårdsmentorer som
du kan ringa och få goda råd av:
Anitha Hedlund-Nyström 070-6861857
Ann-Sofie Linder
0910-35195
Christina Kronqvist
070-6599846
Maritha Norlund
070-2839537
Ulla Holmström
070-3926354

Hästgödsel
Finns för gratis avhämtning på Rosengård för
föreningsmedlemar.
OBS! Man får lasta själv!
Bild Flickr/Fritz Park
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För att underlätta
för de som delar ut
GRObladet, är det
bra om ni märker era
postlådor med namn
och nummer.
Tack på förhand!

DAGORDNING ÅRSMÖTE

2019-02-25

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 kassör för 1 år och ordförande och styrelseledamöter för
2 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 2020
18. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2019
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 2019
Träffarna är på Gamla Seminariet om inget annat anges.
Mån. 25 februari
Årsmöte, fika och lotteri.
Anders Ekenstedt visar sitt bildspel
kl.19:00
Den magiska naturen.
Mån 11 mars
Trädgårdscafé.
kl. 19:00
Trädgårdsmästare och författare
Anton Sundin föreläser om jord.
21-24 mars
Trädgårdsmässan i Älvsjö,
Stockholm
Tisdag 9 april
kl.17.30 - försäljning av
samköpsprodukter före cafeet.
kl 19.00 Nyä medlemmärs kväll. ”Att
bli med trädgård." Hillevi Forsgren
ger tips och råd om vad man bör
tänka på när man planerar sin
nya/gamla trädgård. Lotteri
26-28 april
Nolia Trädgård, Umeå
Måndag 29/4
Äppelträdsbeskärning hos Åsa
Lindström Klutmark 188 och hos
kl 18.00
Barbara Jonsson Klutmark 161.
Onsdag 22/5
Besök i kommunens växthus.
kl 18.00
Guide Anna-Lena Sandström
Tisdag 4/6
Hälsans Trädgård på Degerbyn.
kl 17.00-20.00
Trädgårdssällskapets kväll 15% för
medl. Gratis jord vid plantering av
medhavda krukor. Vi bjuder på kaffe.
Lördag 8/6
Plantmarknad på Nordanå.
kl 11.00-13.30
Fortsättning av årets program, se nästa nummer av Grobladet

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan
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Information om samköp

Samköpsprodukter säljs på trädgårdscaféet den 9
april från kl. 17.00 och på plantmarknaden den 8
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.
Ta gärna med tomma plastdunkar, 2,5 eller 5 liters, till
någon cafékväll

Försäljning av samköpsprodukter
Nya medlemmar erbjuds samköpsprodukter till extrapris.
Handla för300 kr och betala 250 kr.

Byco-Bact (BioBact)
"kravgodkänd"
Flytande gödsel
Granulat
25 kg
Låda 3 l
Fiberduk Lutracil
23 g/kvm
Bredd 10 meter

Sticketiketter
För märkning av plantor
100 st
Till bra pris finns dessutom:
Bubbelplast
Plast för fodring av pallkragar
Gödselstavar
Små lecakulor 3 l
Engångshandskar 100 st
Cellfack till rot-trainers
Krukor till perenner
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Nytt klon-arkiv vid Länsresidenset i Umeå
I början av december 2017 tecknades avtal mellan Nationella genbanken och
Statens fastighetsverk om ett mindre klonarkiv vid Umeå länsresidens.
Vid det nya klonarkivet kommer äpplesorterna 'Hornö', 'Karlsgårdsäpple',
'Mullsjö' och 'Charlamowsky' att bli bevarade. Härutöver kommer
'Transparante Blanche' att planteras som referenssort.
'Charlamowsky' och 'Transparante Blanche' har odlats vid länsresidenset en
gång tidigare, då planterade på 1930-talet.
Förhoppningen är att dessa träd skall planteras under 2019.
Ansvarig för detta är Inger Hjalmarsson, genbankskurator

Nedanstående beskärning utförs av privat beskärare och är inte i
trädgårdssällskapets regi.

Beskärning av era äppelträd 2019!
Beskärning 300 kr / påbörjad halvtimma
Beskärning ger rätt till rutavdrag som är 50%
Ring och boka tid på 070-698 05 52

Musta dina egna äpplen i höst!
Du kan musta dina äpplen hos Ängarnas Trädgårdsmästeri.
Prisex 150:- mustat och pastöriserat i 3 liters bag-in-box
Eller ta med egna rena kärl för återtag av opastöriserad must 12:/liter
Minst 40 kg krävs för att få helt egen must.
Vi har även hämtservice för 3, 60 kr / km
Titta gärna in på vår hemsida www.apeltorpet.se för mer information
eller ring 070-698 0552
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Hälsans trädgårds öppettider 2019
 Maj
Öppnar 6/5
Under Maj Mån-fred 10.00-16.00
Torsdagsöppet 10.00-18.00
30/5 Stängt (kristi himmelsfärd)
 Juni
Mån-fred 10.00-16.00
Lördagsöppet 1/6 ,8/6, 15/6, 29/6 10.00-14.00.
Torsdagsöppet 13/6,27/6 10.00-18.00
Torsdag 6/6 stängt. Nationaldagen
Tisdag 4/6 Trädgårdssällskapetkväll 17.00-20.00
15% för medlemmar. Gratis jord vid omplantering av medhavda krukor. Vi
bjuder på kaffe.
Torsdag 20/6 10.00-16.00
 Juli
 Augusti
1-5/7 10.00-16.00.
1-3/8 10.00-15.00
8/7-31/7 mån-fred 10.00-15.00
Stängt v 32 och 33.
Lördagar stängt.
19/8-30/8 10.00-15.00 Mån- Fred
Pelargonutställning: 29/6-5/7

BOKTIPS
Den 11 mars ska Anton Sundin hålla en
föreläsning. Han kommer från Ersmark
och jobbar som lärare på Capellagården
och har forskat om jordar.
Tillsammans med några medarbetare har
han skrivit Trädgårdsboken om JORD som
finns att låna på Stadsbiblioteket (Vi
kommer inte att köpa in denna bok till vårt
bibliotek)
I boken får man lära känna o förbättra
jorden, hur man gödslar och vattnar på
bästa sätt. Hur man startar med en
välgörande kompost, gräver och bearbetar
jorden för ett bra mikroliv som ger
förutsättningar för skiftande former av
odling.
Ett lexikon ingår på vilken jord olika växter behöver
Kunskap – grunden för en lyckad trädgård.
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Ulla Holmström

VINDRUVSODLING ZON 5-6
PLATS: Soligt läge
och i växthus om
druvorna ska bli klara
i juli!
VÄRME: Någon typ av
värmekälla fr.o.m 1
mars, bäst med en
växthusvärmare med
termostat!
JORD: Rododendronjord, ca 1 meter djupt.
VATTEN: Vattning minst en gång per vecka, mer då plantan utvecklat både
blad och druvor, mindre i början.
TEMPERATUR: Aldrig under +10 grader, helst omkring +30 grader.
NÄRING: Rododendrongödsel tidigt på våren/försommaren.
SKÖTSEL: Under växtperioden vill druvorna ha sol, klipp därför bort
skymmande blad men lämna 2-3 skott.
KLIPPNING och GALLRING: Under viloperioden(nov-jan) kan man "gå lös"
med sekatör eller såg ganska tufft!
VENTILATION: Det är viktigt eftersom det kan bli mycket varmt under
högsommaren. Automatventilation underlättar en hel del.
VINTERSNÖ: Beroende på hur kraftigt taket är måste man avlägsna snön
innan den blir blöt. Använd en bra snöraka!
SORT: Jag har Lambrusca, blå -små kärnor som är söta. Har också en grön
druva som mognar lite senare. OBESPRUTAT FÖRSTÅS!
TIPS NYSTART: Willab Garden har allt. Gör gärna ett studiebesök i deras
utställning Bromma, där man kan se alla storlekar på plats med tillbehör.
Inspirerande!
NYANLÄGGNING: Det är bäst med isolerad grund med svartsand som både
isolerar och dränerar. MInst 1 meter djupt. Markbädd kräver mindre
isolering.
OBS! Vid val av växthustyp, välj en vintermodell häruppe. Det kostar mer
förstås, men underlättar och sparar ström. Brukar reas på vintern!!
SIST: LYCKA TILL OCH VÄLKOMMEN TILL BONNSTAN LÖRDAGAR 10-14
UNDER SOMMAREN . SE ANNONS.
ROLF VIKLUND i LÖVLUND.
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Trädbeskärning 2019
Beskärning av äppelträd 2019 sker öster om E4:an.
Kostnad: 150 kronor/äppelträd – enkelbeskäring ca 20 min.
För ytterligare beskärning 150 kronor för varje påbörjad halvtimme.
(betalas in i efterskott)

OBS! Träden ska märkas med band!!!
Betala in avgiften för det antaläppelträd du vill ha beskurna på
plusgirokonto 66713-9 så kommer vi under våren och hjälper dig.

Kurser våren 2019
Biodling, grundkurs
Du som är naturintresserad, 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 kunskaper
för att kunna starta upp ett bisamhälle och samtidigt få din trädgård att
blomstra som aldrig förr.
Ledare: Lars-Olof Lundgren
Pris: 1115 kr. Kursmaterial ingår
Start: 20 mars kl 18.00. 7 träffar
Trädgård på liten yta
Kursen ger tips och råd på hur man kan lyckas med egna grönsaker och
blommor på en liten yta med enkla medel som man har hemma. T ex balkong,
liten plats runt om huset, mindre hustomt eller vanligt köksfönster med
inspiration från ryska hemmaodlare. Miljövänlig gödsel och
bekämpningsmedel som man gör själv. Hur och när man planterar olika frön
och erfarenhetsutbyte.
Ledare: Tatiana Henriksson
Pris: 690 kr.
Start: 21 mars kl 18.00. 5 träffar
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Trädbeskärning
Du lär dig metoder, teknik och tidpunkter för beskärning. Även en del om
kundrelationer om du ska beskära i någon annans trädgård. En teoriträff
inomhus, 3 träffar praktiska och sker i deltagarnas trädgårdar. Om du vill
beskära i andras trädgårdar betalar Skellefteå Trädgårdssällskap
kursavgiften, meddela detta vid anmälan.
Ledare: Maria Sandström
Start: 4 april kl. 18.00, 4 träffar
Pris: 790 kr
Utomhusträffarna sker efter påsk och planeras tillsammans med deltagarna
Balkongodling
Varför inte omvandla balkongen till din egen oas med både blommande och
ätliga växter? Många växter trivs bra med att odlas i kruka och många är
enkla att lyckas med även om man är oerfaren eller saknar gröna fingrar.
I denna kurs får Du lära dig:
 Vilka växter som trivs på balkonger
 Jordkunskap
 Hur du planterar och sköter om växterna
 Planera din odling
 Så frön
Ledare: Annemo Hammarström
Pris: 590 kr, 4 träffar
Start: vid full grupp (mars)
Klipp din egen Bonsai
Ett Bonsai-träd kan man klippa och skapa av i princip vilken växt som helst. I
denna kurs får du lära dig tekniken. I priset ingår en övningsväxt som du kan
träna på.
Ledare: Anna Lindmark
Lördagen den 13 april kl. 10.00 - 15.00
Pris: 495kr
Samtliga kurser sker i Vuxenskolans lokaler på Kanalgatan 41 B i Skellefteå
Anmälan och information, hemsida: sv.se/vasterbotten, e-post:
skelleftea@sv.se eller
Tel: 0910–85010
Välkommen med din anmälan!
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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.
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:
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.

Äppelträdsbeskärning. För en billig
penning, kan du få hjälp av våra
trädbeskärare vartannat år

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 (290 kronor
+20 kronor för familje-medlem, namn
på ev. familjemedlem önskas)
Plusgirokonto . 1215-3
Det går även att e-posta till:
gunilla.ursviken@gmail.com
eller skicka talongen nedan till
Skellefteå trädgårdssällskap
Gunilla Lundmark
Furubacksvägen 14
93237 Ursviken

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