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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 Bäcklund 

Tatiana Henriksson, layout 

 

Bidrag till GRObladet skickas till 

Maritha Norlund 
marithanorlund55@gmail.com 

070-283 95 37 
 
Vi hoppas på trevliga bidrag 
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Ordförandens rader 

Nu har vintern fått ett stadigt grepp om oss. Vi får tänka tillbaka på en fin 
sommar med bra växtkraft. Jag är väldigt nöjd över all skörd vi fått av goda 
grönsaker, potatis, frukt och bär. Ett stort tack till alla er som öppnat era 
trädgårdar. Detta program som kommer nu räcker fram till sommaren då 
nr 2 av Grobladet ges ut. Välkommen på våra trädgårdskaféer!  
Vi ses, väl mött Gunilla Lundmark 
 

 
Årsmöte och Trädgårdscafé 

 

Måndag den 24 februari kl. 19.00 
Gamla Seminariet, Kanalgatan 6 

Program 
Pernilla Lindström berättar om historiska krukväxter. 

Vi bjuder på fika! 
 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 
Styrelsen 

 

 

Utgivningsplan för GRObladet 2020 
Nr  sista manusdag Utkommer 
1/2020  1 april  ca vecka 18 
2/2020  1 oktober  ca vecka 40 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:- 

 

Hästgödsel 
Finns för gratis avhämtning på Rosengård för  

föreningsmedlemar. 

OBS! Man får lasta själv! 
Bild Flickr/Fritz Park 
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Digitalt  Groblad 

Hej Medlem! 

Ni vet vä l ätt ni kän fä  Groblädet i fä rg? Spärä pä  miljo n och fä  
tidningen snäbbäre ä n päppersprenumeränternä. 
Om män änsluter sig till vä r listä o ver digitälä prenumeränter sä  fä r 
män en pdf-fil med Groblädet i fä rg, redo ätt lä säs i plättän, dätorn eller 
läptopen. 
Mäilä till beäwistrom@gmäil.com  
Nä r 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 
fo r dettä syfte. Genom ätt änslutä dig till listän sä  godkä nner du ätt vi 
spärär din informätion.  
Hä lsningär Digitälä redäktionen 

 

 

Beskärning av äppelträd 2020 sker väster om E4:an. 
Kostnad: 200 kr/äppelträd – 2 personers arbete i 20 minuter 
Kostnad: 200 kr extra/äppelträd - omfattande beskärning, 
och påbörjad halvtimme. 
OBS! Träden ska märkas med band!!!! 
Betala in avgiften för det antal äppelträd du vill ha beskurna 
på plusgirokonto 66713-9 så kommer vi under våren när 
snön smält bort och hjälper Dig. 
 

På trädgårdssällskapets hemsida kan du även se GRObladet med 
bilder i färg http://www.skellefteatradgardssallskap.se 
eller googla Skellefteå trädgårdssällskap 

mailto:beawistrom@gmail.com
http://www.skellefteatradgardssallskap.se/
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DAGORDNING ÅRSMÖTE   2020-02-24 

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare 

4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 

5. Fråga om mötet 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 styrelseledamöter 

12. Val av kassör 

13. Val av revisorer 

14. Val av fikakommitté, redaktionskommitté, layoutansvarig för 

Grobladet, hemsidesansvarig, rondellgrupp 

15. Val av valberedning 

16. Medlemsavgifter för 2021 

17. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2020 

18. Beslut angående arvoden 

19. Motioner 

20. Val av 4 ombud till VLTs årsmöte 

21. Årsmötet avslutas 

Information om samköp 

Samköpsprodukter säljs på trädgårdscaféet den 20 

april från kl. 18.00 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. 

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

någon cafékväll 

mailto:gunilla.ursviken@gmail.com
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Program 2019- 2020 

Träffarna är på Gamla Seminariet om inget annat anges. 

Mån. 11 november  

kl.19:00 

Anton Sundin, trädgårdsmästare, 
författare. Ormbunkar- upptäck, fascineras, 
odla. 
Lotteri. Bjud gärna med någon som inte är 
medlem, för dem kostar det 50 kr denna 
kväll 

Tis.  21 januari 

kl. 19:00 

Trädgårdscafé. 

Sissel Lindqvist, konstnär, trädgårdsprofil. 

Förbereda våren. 

Mån. 24 februari  

kl. 19:00 

Årsmöte och föredrag av Pernilla 
Lindström, antikvarie. Historiska 
krukväxter. Lotteri 

Tis. 24 mars 

kl. 19:00 

Odla ätbart. Annika Pettersson och Gunilla 

Lundmark, grönsaksodlare 

Mån. 20 april 

kl. 19:00 

kl. 18:00 - försäljning av 
samköpsprodukter före caféet. 
kl 19.00 Nya medlemmars kväll. Föredrag 
av Ingela Cashwell, trädgårdsmästare. 
Planera din trädgård. Lotteri 

24-26 april Nolia Trädgård, Umeå 

Mån. 4 maj  

kl 18.00 

Lär dig beskära äppelträd. Plats meddelas 
senare på hemsidan. 

Datum meddelas senare 
kl 11.00-13.30 

Plantmarknad på Nordanå. 

Sön. 28 juni  Tusen trädgårdar i hela Sverige, anmäl dig 
så det blir fler i Skellefteå som har öppen 
trädgård denna dag 

 

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 
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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 

Ett besök i Edelviks skolträdgård 

 
I början på september åkte vi till Burträsk på vår väg till Umeå. Jag 
(Aina) ville väldigt gärna se på skolträdgården på Edelvik. Det kunde vi 
göra även om caféet var stängt för säsongen.  
Trädgården var inte så stor, men det betyder ju att man kan se det som 
finns där ordentligt. Både blommor och köksträdgården var fint skötta 
och i växthuset hängde många olika sorters tomater och gurkor. Även 
om vi inte kunde äta lunch i caféet så ordnade det sig på ett "gott" och 
bra sätt. På lunchrestaurangen på folkhögskolan kan man äta och det 
utnyttjade vi. Raggmunkar med stekt fläsk och lingonsylt samt flera 
olika sallader blev helt perfekt för oss. 
En fin trädgård och en god lunch blev resultatet för oss när vi tog 
Burträskvägen i stället för E4:an. Det är ju dessutom så mycket fint att 
se vid sidan av vägen den här tiden på året. 
Aina Holmgren 
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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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