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Styrelse 
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 
Lena Holmström             070-6535197 
Aldergatan 1 
931 35 Skellefteå 
lena.k.holmstrom@gmail.com 
 
Sekreterare 
Elisabet Wiklund  070-303 03 97 
Griffelgatan 20  
932 51 Bureå 
elisabeth.wiklund62@gmail.com 
 
Ledamöter 
Ulf Bodén           0910–514 26 
Harrbäckssand 225       070-636 47 97 
Ursviken 932 35  
ulf.boden@hotmail.se  
 
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  

 

Stig Hedenström 070-386 13 33 
Bodgatan 6 070-386 14 49 
931 53 SKELLEFTEÅ 
stighedenstrom@hotmail.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  
 
vice sekreterare: 
Solweig Widmark-Andersson 
Nyckelgatan 20                 0910-39089 
931 63 Skellefteå          070-371 89 49 
solweig.wa@gmail.com 

 
GRObladets 

Redaktionskommitté 

Maritha Norlund 

Aina Holmgren 

Rolf Wiklund 

Viola Bäckman 

Tatiana Henriksson, layout 

 

Bidrag till GRObladet skickas till 

Maritha Norlund 
marithanorlund55@gmail.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:lena.k.holmstrom@gmail.com
mailto:elisabeth.wiklund62@gmail.com
mailto:ulf.boden@hotmail.se
mailto:stighedenstrom@hotmail.com
file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/inger.hoglund@skelleftea.se
mailto:hillevi.forsgren@gmail.com
mailto:solweig.wa@gmail.com
file:///C:/Users/Åsa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/marithanorlund55@gmail.com


3 
 

Att förkultivera sommarblommor 

I år kom vårkänslorna och därmed lusten att inleda odlingssäsongen redan 
i februari. Det kom varma sydvindar, + 9 grader trots djupa snödrivor. 
Blomsterhandlarna startade med halva priset på alla fröpåsar, vilket 
ytterligare spädde på lusten att sätta igång och förbereda sommarens 
fägring. 
Här i norr måste man räkna baklänges, det vill säga när jag kan sätta ut 
plantorna utan att riskera att nattfrosten tar dem. På baksidan av 
fröpåsarna får man veta nästan allt, jord, grotid, hur djupt fröna ska sättas 
och läge m.m. 
Utrustning: 
Enkla varianten- några brickor, plastkrukor, ett par olika storlekar, 
bevattningsmatta, underlättar vattning och hindrar uttorkning. Extraljus 
viktigt om Du vill börja redan i februari-annars blir plantorna veka och 
taniga. Gladpack med hål i. Vissa frön är ljusgroende, vilket betyder att de 
är ytterst känsliga för uttorkning eftersom de ska ligga på ytan för att gro. 
Om du vill slippa gladpack, köp miniväxthus med lock. 
Sist men kanske det viktigaste, såjord och vanlig blomjord. Värdefullt att 
blanda i två tillsatser: Perlite, ett jordförbättringsmedel som gör jorden 
porösare och luftigare, vermiculite som gör jorden varm, 
fuktighetsbevarande och lucker. Nu är det bara att läsa på baksidan av 
fröpåsarna. 
Börjar man tidigt kan man naturligtvis smyga in någon flerårig som kanske 
hinner blomma redan första året. Själv förgror jag även grönsaker, t.ex 
broccoli, purjolök och blomkål. 
Smålökar som Doftlilja, Fresia och Anemon är tacksamma att sätta i 
krukor, något större storlekar, bara om man har plats. Har du förmånen att 
ha ett växthus underlättar det mycket med förodling. 
Då får Du plats med mycket mer, ljuset är maximalt och Du kan laborera 
med temperatur med hjälp av en växthusfläkt med termostat. 
Övrigt: en jordtermometer och etiketter så Du vet vad som kommer i de 
små krukorna är också bra. 
Impecta frökatalog har det mesta i fröväg samt en hel del tillbehör. 
Växthusföretaget Willab är ovärderliga både på kompletta växthus och 
tillbehör till dessa. 
Lycka till! 

Rolf Viklund 
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Öppna trädgårdar 

Onsdag den 26 juni kl 18-20  
Hos Berit Holmqvist S Åbyn 41 Burträsk 
En lantlig, ganska lummig, ganska stor trädgård med olika inslag som 
perenner kryddgård, pallkragsodling, ett påbörjat woodland, växthus, små 
dammar, flera uteplatser. Det är mycket gamla saker och små byggnader, 
pergolas och krukor och pynt som används i trädgården. 
 
Söndag den 14 juli 12-15  
Hos Carola Liden Hjoggböle 51 
Det är en trädgård med planterade stenmurar. 

Håller på att göra en ny uteplats med fruktträd och perenner. 

Odlar bär i upphöjda bänkar.  

Har frigående höns som har en förmåga att röra om i rabatterna. 

 
Onsdag den 10 juli 18-20  
Hos Katrine Arvidsson Dungatan 19 Skelleftehamn 
 
Onsdag den 17 juli 18-20  
Hos Ing-Mari Lundmark Basvägen 80 Skellefteå 
och Lena Karlsson Tenorvägen 19 
 
Onsdag den 31 juli 18-20  
Hos Sissel Lindqvist Skärvägen 94 Bureå 
 
Onsdag den 7 augusti 18-20  
Hos Inga-Britt Wiklund Utkiksvägen 10 Ursviken 
 
Onsdag den14 augusti 18-20  
hos Gabriella Nygren Klutmark 172 
Har en ganska stor gård med en ung trädgård under utveckling och med stora 
planer för framtiden. Den större delen av odlandet är idag ätbart men även 
rabatter med olika växter, träd och buskar finns...... 

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 
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Årets perenn 2019 är Purpurmejram, 
Herrenhausen 

 

 

 

 

Purpurmejram, Origanum 
(Laevigatum-Gruppen) 
Herrenhausen är årets perenn 
2019. Plantan är en förtjusande 
växt där både blommor och blad 
har en stark, fin och kryddig doft. 
Om man gnuggar bladen mellan 
fingrarna så får man en doft av 
myrra, mint och oregano som 
tack. Växten blir ca 40 cm hög, 
växer upprätt, blommorna är små, 
ljust violetta och sitter i täta 
samlingar. Växten börjar blomma 
i juli och håller på in i september. 
Purpurmejram är torktålig och 
trivs i väldränerad jord. 
Aina Holmgren 

 

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 

 

För att underlätta 

för de som delar ut 

GRObladet, är det 

bra om ni märker era 

postlådor med namn 

och nummer. 

Tack på förhand! 

Hästgödsel 
Finns för gratis avhämtning på Rosengård för  

föreningsmedlemar. 

OBS! Man får lasta själv! 
Bild Flickr/Fritz Park 
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VLTs årsstämma   2019-03-17 

I år var det Nordmalings trädgårdssällskap som stod värdar för 

länsförbundets årsstämma. Den var förlagd till Lenas Vägkrog just utanför 

Nordmaling. Solweig Widmark Andersson, Ulla Holmström, Tatiana 

Henriksson och jag, Elisabeth Wiklund, åkte som ombud för vår förening.  

Tatiana och Ulla blev upphämtade av Solweig tidigt på morgonen. De 

skulle följas till Bureå och därifrån skulle jag köra. Det var disigt och snön 

hängde i luften. Vi förstod att vi behövde tid på oss. Klockan 6.15 ringde 

Solweig och sa – Nu åker vi från Örviken! Det var bara att svälja 

morgonkaffet och göra sig redo för avfärd. Sagt och gjort, vid halv sju var 

vi på väg. Fyra glada damer i en bil, ni kan ju gissa hur det lät. Tack vare 

vår tidiga avfärd var vi framme 30 minuter före utsatt tid.  

Efter ett välkommet fika öppnade ordförande Yvonne mötet. Vi valde 

ordförande och sekreterare och mötet var igång. VLT har hyfsad ekonomi 

just nu, men lite bekymmer med styrelsemedlemmar. De hade utarbetat ett 

förslag på rotation för oss medlemsföreningar. Det går ut på att den 

förening som ordnar sommarmötet ska välja 1 person som ska ingå i VLTs 

styrelse för 2 år. Sen byts den ut med nästa som står på tur. Solweig gav 

förslaget att det skulle skrivas om så att man inte var tvingad att avgå när 

man suttit 2 år utan kunde fortsätta om man ville. På vår styrelses uppdrag 

röstade vi således ja till rotationsförslaget med Solweigs tillägg. Sedan 

visade det sig att de saknar 2 personer till valberedningen och kommer att 

utarbeta någon form av rotationsförslag även där. Men tillsvidare så är 

platserna vakanta. Så om någon känner sig villiga att ta på sig det 

uppdraget så kommer man att välkomnas med öppna armar. En annan sak 

som framkom var att Umeå TS kommer att gå ur länsförbundet. Det blir 

kännbart, då Umeå är det största sällskapet i Västerbotten.  

Vi fick äta en god lunchbuffé, med kaffe och glass till efterrätt.  

Så var det då dags för föreläsaren tillika pelargonsällskapets representant 

Lena Berglund att ta till orda. Det var henne Solweig väntat på ända sedan 

förra året då hon insjuknade och inte kunde komma. Det var ett mycket 

lärorikt och bra föredrag med fina bilder på de olika sorterna som Lena 
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visade i ett bildspel. Hon berättade att det är 4 sorter som är grunden till de 

10000-tals varianter vi kan välja mellan idag. De såg inte ut så mycket för 

världen i början. Sydafrika, Indien, Asien och Australien är det som har 

vilda pelargoner i sin flora. Det var i slutet av 1800-talet det blev populärt 

med pelargoner i hem och trädgård. Botaniker och hobbyodlare tog fram 

sorter som blev väldigt populära. Sedan finns det pelargoner idag som 

förmodligen har haft andra namn från början, men de har fallit i glömska. 

Blomman har odlats och sköts av generationer, så den har överlevt. Därför 

har de fått namn efter andra saker, som orten där man hittat just den 

pelargonen eller efter en person. Vi var väldigt nöjda med dagen.  

Hemfärden var en enda lång skrattfest. Vi var nog lite trötta tror jag. Lite 

uppiggade blev vi när vi bestämde att vi skulle svänga in på Plantagen i 

Umeå. Oj, så stort det var och så mycket växter. Klockan hant bli över 

18.00 innan vi nådde Bureå. Solweig fortsatte mot Örviken och stan. Själv 

sjönk jag ner i soffan med ett belåtet leende på läpparna. Vilken dag! 

Elisabeth Wiklund 

 
 

Plantmarknad 
Lördag den 8 juni 11.00–13.00 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, sommarblommor och annat som hör 
trädgården till. Märk dina krukor med växtens namn och pris. 

 
  Var och en sköter sin egen försäljning.  
Du som är försäljare får köpa av de andra innan försäljningen börjar. 

10 % av din försäljning går till trädgårdssällskapet. 
Lotteri och försäljning av kvarvarande samköpsprodukter. 

 
 



8 
 

Program 2019 

Träffarna är på Gamla Seminariet om inget annat anges. 

Onsdag 22 maj, kl 18:00 Besök kommunens växthus 

Tisdag 4 juni, kl 17:00-20:00 Hälsans trädgård 

Lördag 8 juni Plantmarknad se text sid 7 

Söndag 30 juni, kl 14:00 Invigning av rabatten i Bonnstan. 

Lördag 10 augusti Sommarresa se text sidan 12 

Måndag 9 september 

kl. 18:00 

Höstfest se text sid 8 

Tis 8 oktober  

kl. 19:00 

Trädgårdscafé. 

Program meddelas senare via 

hemsidan. 
 

Fortsättning av årets program, se nästa nummer av Grobladet  

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 

 
 
 
 
 

 

Höstfest med soppa 

Måndag den 9 september kl. 18.00 Gamla seminariet  
 
Vi serverar soppa samt kaffe och kaka! Pris 30 kronor 
 

Ta med något lite av årets skörd till lotteriet och berätta gärna om 
dina odlingserfarenheter från sommaren 2019. 

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! 

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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Trädgårdsboken om jord 
Håkan Wallander • Elisabeth Svalin • 

Anton Sundin • Charlotte Permell • Alf Nobel • 
Magnus Nobel 
Trädgårdsboken om JORD ger svar på det 
mesta du behöver veta om jord i den egna 
trädgården. Vad är jord? Hur påverkar den 
oss och vår odling? Hur kan man förbättra, 
gödsla och underhålla olika sorters jord? 
Vilket förhållande har våra mest älskade 
växter till jorden? Jorden är nyckeln till allt. 
Sandlätt, torr och ljus eller mörk och en 
aning trött på hösten? Kunskap och omsorg 
om jorden är grunden för den hållbara och 
vackra trädgården. Med insikt om vad jord 
är och hur jord, växter och människor 

samverkar, blir trädgårdsarbetet lättare och mer intressant. Boken ger 
mängder med tips, råd och inspiration om hur du själv skapar den trädgård 
du hittills bara har drömt om. Naturligtvis får du också tydliga och 
pedagogiska steg för steg-beskrivningar i detta jordlexikon! Boken innehåller, 
förutom intresseväckande text om den fuktiga och vårdoftande jorden, över 
150 bilder!   

Anton Sundin kommer från Ersmark, har jobbat på Capellagåren och har 
forskat om jordar. Har nu flyttat tillbaks till Skellefteå o köpt villa här.  

Boken finns nu att låna i vårt bibliotek  

Försäljning av samköpsprodukter  

8/6 på plantmarknaden säljer vi samköpsprodukter:  
Bycobakt flytande 25kr/ liter 

Bycobakt granulat 3 liter 30kr 

Insektsnät 5x6 meter 325kr 

Fiberduk 23g/kvm 10,5m bred 25kr/lpm 

Sticketiketter 100st/ 30kr 

Plasthandskar 100st/ 50kr 
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Renfors Grönsaker har 10% för medlemmar hela sommaren 
 

 



11 
 

 
www.tradgardnymyran.se 

 
 
 

http://www.tradgardnymyran.se/
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Planteringen Rondellen i Bonnstan 

Vi i gruppen som under åren gjort planteringen i Bonnstan kommer 
även i år göra vårt bästa för att få till en rabatt, som beundras o 
uppmärksammas av många. 

Men idéerna o teman tryter, vi kommer att sätta olika växter i 
gult/orange nyanser som är årets färger t.ex tagetes, buskkrasse och 
Zinnia. Hur sedan de olika växterna placeras bestäms vid planteringen, 
Doris har gjort några skisser o förslag. 

Jag sådde den 5 mars Plymört ”Lillput Golden Feather” men det går 
inte så bra, en del plantor är som knappnålar och tippar omkull o 
vissnar bort. Vad gör jag för fel? Har extra ljus, min teori är jag har för 
varmt o torrt i lägenheten. Få se om det blir några plantor att sätta i 
gruppen. 

Vi ser gärna att fler hjälper till som t.ex. rensa ogräs, knipsa bort 
vissna blommor, vattning m.m. Är ni intresserad att hjälpa till - 
kontakta mig inför sommarens planering av skötseln. 

Invigning av rabatten i Bonnstan - söndag 30/6, kl 14.00 
 på kyrkhelger  

Ulla Holmström 
070-392 6354 
 

Sommarresan 2019 

 

Bygdeå trädgårdsförbund och VLT bjuder in oss till sommarmöte för alla 

trädgårdssällskap i Västerbotten. 

Lördagen 10/8 Vi träffas på Folkets parks parkering 7.30 för att åka buss 

tillsammans. Dagen startar 8.30 med fika där. Sedan blir det visningar i 

olika trädgårdar lunch och fika.  

Hela resan kostar 370 kr och betalas in på plusgiro 66713-9, vilket gäller 

som din anmälan, skriv in ditt namn när du betalar.  

Anmäl dig senast 14/6. Om resan blir fullbokad innan meddelar vi detta på 

hemsidan 
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www.vargviksgardenstradgard.se 
marta@bodbysund.se 

 

  

http://www.ava-produkter.com/
file:///C:/Tatianas%20Mapp/GROBLADET/www.vargviksgardenstradgard.se
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Årets trädbeskärning. 

Årets trädbeskärning har det blivit i Klutmark hos Åsa Lindström och 
Barbara Jonsson. 

  

 
En skara på 20 - 25 personer dök upp, ivriga med frågor om beskärning i 
olika former. 
En del entusiaster ville gärna prova på själv och fick instruktioner av våra 
beskärare, 
Ingrid Bredberg och Karl-Bertil Holmström. Ett stort intresse fanns hos 
åskådarna som givetvis förhöjde stämningen. 
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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 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. 
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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