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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           070-636 47 97 
Harrbäckssand 225        
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  
931 53 SKELLEFTEÅ 
hedenstromstig9@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  
 
vice sekreterare: 
Solweig Widmark-Andersson 
Nyckelgatan 20                  
931 63 Skellefteå          070-371 89 49 
solweig.wa@gmail.com 

 
GRObladets 

Redaktionskommitté 

 

Aina Holmgren 

Rolf Wiklund 

Viola Bäckman 

Tatiana Henriksson, layout 

 

Bidrag till GRObladet skickas till  

Tatiana Henriksson 
info@systudion.se 

 
 
Vi hoppas på trevliga bidrag 
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Ordförandens rader 

Odlingsåret 2020 har börjat på ett ovanligt sätt. Vi får inte träffas inomhus 
om vi är över 70 år, riskgrupper uppmanas att vara hemma eller ute på 2 meters 
avstånd från varandra. Det är tur att vi har en gemensam rolig hobby tillika 
livsstil, att odla, njuta av natur och trädgård. Jag har när ni får detta Groblad 
börjat hålla till i mitt växthus men just nu är det fullt i alla fönster och under 
lysrör med frösådder och olika knölar som jag plockat fram och börjat vårda och 
vattna så de vaknar till nytt liv. Att kunna äta mycket från sina odlingar blir ännu 
viktigare i sådana här tider. Jag ser fram emot sommaren med bl a 
plantmarkanden, trädgårdsbesök och förhoppningsvis trädgårdsresa med 
föreningen. Att träffas utomhus kommer vi att kunna fortsätta med. Följ 
hemsidan så att du ser om något måste ändras i vårt program. Vi har nytt 
medlemsregister och vill ha allas mailadress så att vi snabbt kan meddela 
nyheter. Skicka din mailadress till Lena våran kassör. Vi ses Gunilla Lundmark 

 

Årets perenn. 
 

 

2020-års perenn är Gillenia, Gillenia 

trifoliata. 

Gillenian är frisk, härdig, vacker och 

lättskött. Blommorna har röda foderblad, 

sitter i luftiga samlingar och bärs upp av 

tunna roströda stjälkar. Gillenium har ett lätt 

växtsätt och kan därför lyfta mer robusta 

grannar. När Gillenium är färdigväxt blir den 

buskliknande och stabil. Den blommar under 

juli och augusti. Bladen är trefingrade och 

därför kallas den också Trebladsspira. G. får 

fantastiska höstfärger i rött och gult och även 

röda frökapslar. 

Aina Holmgren 

 

 

Utgivningsplan för GRObladet 2020 
Nr  sista manusdag Utkommer 
1/2020  1 maj  ca vecka 18 
2/2020  1 oktober  ca vecka 40 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:- 
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Allt gott som naturen bjuder på 
Att hämta in från naturen vad den ger är både roligt och givande tycker jag. 

Blåbär, hallon och lingon utan förarbete är ju helt fantastiskt. 

De senaste två åren har jag lagt till ett"bär" till,nämligen nyponet som 

växer på vår kulle som täcker jordkällaren. Efter en solig sommar och 

några frostnätter så finns där fullt med fina nypon. Jag plockar dem, rensar 

genom att ta bort "flugan", kokar dem mjuka och kör dem sen genom 

passerapparaten i köksassistenten en gång. Då får du ett fint nyponmos som 

du kan göra god nyponsoppa på med den sockermängd som du själv 

önskar. 

P.S. Det behövs en solig sommar och några frostnätter för att detta ska 

fungera. D.S. 

Aina Holmgren 

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 lenä.k.holmstrom@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 

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

mailto:lena.k.holmstrom@gmail.com
http://www.skellefteatradgardssallskap.se/
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Sommarresa till Moskosel 8 augusti 2020 

Vi är inbjudna till Majvor och Lage Sellboms fina trädgård i 
Moskosel i år. Vi hoppas vi kan åka i buss men om det inte går pga 
smittorisk får vi ordna med samåkning i bilar. Vi kommer att göra 
något mer stopp på resan men det är inte helt klart än.  

Vi åker 08.00 från Folkparkens parkering.  
I år får var och en ta med matsäck för dagen för att utesluta 

smittorisk. Ni får anmäla er till Lena Holmström, mail: 
lena.k.holmstrom@mail.com innan  
2020-07-15. Vi tar in betalning, självkostnadspris, senare när vi vet hur 
det blir med bussåkandet. 

 

 

 

Information om samköp 
Samköpsprodukter säljs i år genom att du beställer på 

vår nya mailadress: info@skellefteatradgardssallskap.se, 
Utlämning av produkterna sker sen 4/5, kl 17:00-19:00 hos 
Inger Höglund, Östra Nygatan 138 och på plantmarknaden 
6/6 på Nordanå 

 
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 

Hästgödsel 
Finns för gratis avhämtning på Rosengård för  

föreningsmedlemar. 

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

 

mailto:lena.k.holmstrom@mail.com
mailto:info@skellefteatradgardssallskap.se
mailto:gunilla.ursviken@gmail.com
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Program 2020 

Träffarna är på Gamla Seminariet om inget annat anges. 

Mån. 4 maj  

kl.18:00 

Trädbeskärning i praktiken. Kom till 
Pernilla Lindströms trädgård i  
Frostkåge 276 och lär dig av våra 
trädbeskärare hur man gör.  

Ons.  27 maj 

kl. 18:00-21:00 

Hälsans trädgård har öppet för föreningen 

med 15%rabatt denna kväll 

Lör. 6 juni  

kl. 11:00-13:30 

Plantmarknad på Nordanåområdet , se 
separat ruta 

Sön. 28 juni 

 

Tusen trädgårdar i hela landet, se deras 

hemsida om du vill anmäla din trädgård 

eller se var du vill åka och titta 

Lör. 18 juli 

 

Dalkarslidens koloniförening firar 30 år se 
separat ruta 

Ons. 29 juli 

kl 18.00-20:00 

Öppen trädgård hos Malin Rost 
Länsmansgatan 8 

Sön. 2 augusti  

kl 13.00-15:00 

Öppen trädgård i Kåsböle 94 hos Irene och 
Bernt Viksten och i Hökmark 322 hos 
Annika Pettersson 

Mån. 14 september 
kl 18.00 

Obs! Höstfest se separat ruta 

Tis. 13 oktober  
kl 19.00 

Trädgårdskafé, program se hemsida 

Mån. 16 november  
kl 19.00 

Trädgårdskafé, program se hemsida 

 

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 
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Renfors Grönsaker har 10% för medlemmar hela sommaren, 
dock ej det ätbara plantor 
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Lyckat och mindre lyckat vid förodling. 

 

 

Två sorters basilika, storbladig och 

purpurfärgad. I bakgrunden tomater. 

I Coronatider är det välgörande att 

ha en hobby. För min del handlar 

det om att odla växter, ätbart och 

det som är skönt för ögat.  

 Nu är det hög tid i slutet av mars i 

skrivande stund. Naturligtvis beror 

det på vad man vill prioritera. Jag 

vill ha både och! 

  I år ville jag ha lite fler 

tomatsorter. Höga, låga, 

mellanstora, och varierande frukter 

både till färg, form och smak. 2 

meter höga eftersom jag är lycklig 

ägare till ett relativt stort växthus 

med värme och vatten. Men också 

att kunna ha någon mindre 

inomhus, kanske som ampel eller 

på fönsterbrädan. 

  Sen kryddor förstås, som kan vara 

både till prydnad men naturligtvis 

ätbara. Jag började med 

långsamväxande, t.ex rosmarin, god 

till lamm, också med en härlig doft. 

Rödbrunfärgade purpurbasilika- 

mycket dekorativ. 

  Jag gillar paprika men den växer långsamt, blir bara 3 cm på en månad. Den 

bör alltså sås redan i början av februari för skörd i juli. 

Som tur är finns massor att så i april- maj. Fördelaktigt om man har en 

utomhusdrivbänk med något frostskydd för kalla nätter. Jag har bara en, men 

planerar att bygga två till. Då kan man plocka fram fröpåsar med dill, persilja, 

rädisor, sallad mm i april och förbereda med bra jord, egen eller färdig i 

säckar på 40-50 liter. Placera i skyddat och soligt läge, missa inte lämplig väv 
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för nattfrostskydd. Den finns färdig på rulle eller kompletta tillsammans med 

sålådor. Blomsterlandet har det mesta. 

  Vad ska man odla för något som är vackert då? Det handlar förstås om tid, 

intresse och pengar. Är man fler i familjen kan man dela upp sysslorna. 

Engagera gärna barn och barnbarn. Hos en oerfaren 10-åring kan man väcka 

intresse för odling bara man tar sig tid att visa. En av mina fick ett par påsar 

med både lökar och frön och en stund i trädgården. Sen två år tillbaka har 

han sommarjobb varje sommar!  

  Jag började med blommor som har lite längre groningstid. Jätteverbena, 

violer, spetsblad (ganska ny sommarblomma), petunia i olika färger och 

storlekar, penséer och så någon raritet, tex Törnrosas kjortel. Den är lite 

knepig- grotid 10-40dagar. Tips: ta egna frön på hösten om du lyckades då. 

  Aktuellt att förgro nu i april: Pysslingkrage, vacker prästkragelik, 

rosenskära, vit, gul eller röda med olika höjd! 

  Maj: Luktärter i många härliga färger för att inte tala om doften! Kräver stöd.  

Ringblommor och blåklint får inte glömmas.  

  Det här är ju bara ett axplock av 100-tals sorter som fyller blomsterhyllorna 

sen en tid. En katalog kan underlätta valet. Själv föredrar jag Impecta som har 

instruktiv och bra beskrivning på baksidan av fröpåsarna.   

  Drunkna nu inte i all fägring. Bäst är nog att göra en trädgårds- eller 

rabattritning, med höjd- och blomtid, så blir den fin med en gång. 

  Hobbyn är både rolig och spännande. Dessutom slipper man allt surr om 

Coronavarningar, som kan bli lite väl påfrestande den här märkliga våren. 

Lycka till. Rolf Wiklund, Lövlund, Skellefteå 

Plantmarknad 
Lördag den 6 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. 
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Välkommen till Trädgård Nymyran 

Hos oss hittar du trädgårdsväxter av hög kvalité. 

Livskraftiga växter för snabb och säker etablering 

anpassade för vårt nordiska klimat är det vi 

satsar på. 

e-postadress: tradgardnymyran@gmail.com 

Tel. 070 325 98 32 

www.tradgardnymyran.se 

mailto:tradgardnymyran@gmail.com
http://www.tradgardnymyran.se/
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Oves plantor                      Ersmark 

Vi har kryddväxter, tomater och penséer och ett stort sortiment av 

buskar, träd och perenner. 

10 % rabatt för medlemmar 

Vi öppnar den 9 maj 

 

 

Öppettider: 

Mån-fre 14-19 

Lö-sö     10-16  

 

www.ovesplantor.se  

 

 

Vargviksgårdens Trädgård 
Mycket nytt i år, ex. särskilt fina funkior o nya buskar. Se Växtkatalogerna 

med drygt 60 nyheter (i slutet av varje katalog) 
Välkommen till min hemsida www.vargviksgardenstradgard.se 

Öppen Trädgård från kl.11 följ. dagar: 6 och 7 juni samt 
13 och 14 juni 

För andra tider, för allas bästa ring el. maila marta@bodbysund.nu 
så hittar vi lämplig tid de flesta dagar.  

Mycket välkomna! 
Märta Eklund, Ljusrotet 114, 93793 Burträsk. Tel.070 – 2603911 

 

       

http://www.ovesplantor.se/
http://www.vargviksgardenstradgard.se/
mailto:marta@bodbysund.nu
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Försäljning av samköpsprodukter  

 

Välkommen till 
Burmans Handelsträdgård 

 
Vi öppnar måndag 20 april kl. 10:00 

Penséer, pelargoner och mycket annat. 
Odlarkragar 80x120, naturfärgade, förmånligt! 

Egen odling av hög kvalité 
Öppet: Mån-Fre 10:00-18:00 
                       Lör 10:00-15:00 
                       Sön 11:00-15:00 

Tel: 070-3205655 
         070-3666292 

Byco-Bact (BioBact) 
"kravgodkänd" 
Flytande gödsel  
4 l – 100 kr 
2,5 l – 70 kr 
Granulat  
25 kg – 400 kr 
Låda 3 l – 30 kr 
 
Fiberduk Lutracil  
23 g/kvm 
Bredd 10 meter 
5 meter – 125 kr 
Sticketiketter 
För märkning av plantor 
100 st – 35 kr 
 

 
Till bra pris finns dessutom: 
Bubbelplast 120cmx10m= 50kr 

Plast för fodring av pallkragar, 

4,25m=25kr 

Engångshandskar 100 st – 50 kr 

Krukor till perenner: 

9x9x10 25st - 30kr 

11x11x12 10st - 30kr 

Plastkrukor 7,5x7,5 20st - 10kr 

Insektsnät, nylon mot t ex 

kålfjärilar, fåglar 5x6 meter 

325kr 
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Trädgårdssällskapet 80 år! 

Skellefteå Trädgårdssällskap bildades den sjätte december 1940. Så i år 
firar föreningen 80 år. Det här ska vi självklart fira under året. Vi har ju även 
ett 10 årsjubileum i år. Det var i februari 2010 som de två föreningarna 
Skellefteå stads o Skelleftebygdens trädgårdsföreningar slogs samman. 

Den första tanken var att redan vid plantmarknaden på Nordanå bjuda på 
något gott för att fira men i dessa Corona-tider blev detta inte möjligt att 
genomföra. 

Men vi tar nya tag och lägger firandet till höstfesten istället. Den som 
väntar på något gott, ni vet! 

Alla uppmanas dock att hålla noggrann koll på hemsidan. Det gäller alla 
evenemang eftersom vi inte vet vilka restriktioner som kommer att gälla 
framöver. 

Med hopp om ett gott trädgårdsår trots pandemin! 
 
Viola Bäckman 
 

 

Dalkarlslidens Koloniträdgårdsförening 
30 års jubileum 18 juli 2020 

Välkomna att fira den med oss 
Program kommer att finnas på vår hemsida  

www.dalkarlskolonin.se 
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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 2 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 (300 
kronor +40 kronor för familje-
medlem, namn på ev. familjemedlem 
önskas) 
Plusgirokonto  1215-3  
 
Det går även att e-posta till: 
lena.k.holmstrom@gmail.com  
eller skicka talongen nedan till  
Skellefteå trädgårdssällskap 
Gunilla Lundmark  
Furubacksvägen 14 
93237 Ursviken 
 

 

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

mailto:lena.k.holmstrom@gmail.com

