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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.sre 

 
 
Vi hoppas på trevliga bidrag 
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Årsmöte och Trädgårdscafé 
 

Måndag den 1 mars kl. 19.00 
Gamla Seminariet, Kanalgatan 6 

Program 
Föredrag av Elisabeth Wiklund ”Glimtar från de  

80 gångna åren” 
Lotteri 

Vi bjuder på fika! 
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 
 

 

Utgivningsplan för GRObladet 2021 
Nr  sista manusdag Utkommer 
1/2021  1 april  ca 1 maj 2021 
2/20201 1 oktober  november 2021 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:- 

 

 

Information om samköp 

Samköpsprodukter säljs på trädgårdscaféet den 3 

maj 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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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 lena.k.holmstrom@gmail.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 öster 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!!!! 
Betalas senast 31mars 2021, beskärning ska vara under 
april. 
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 

http://www.skellefteatradgardssallskap.se/
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DAGORDNING ÅRSMÖTE   2021-03-01 

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 ordförande 

13. Val av revisorer 

14. Val av fikakommitté, redaktionskommitté, layoutansvarig för 

Grobladet, hemsidesansvarig, rondellgrupp 

15. Val av valberedning 

16. Medlemsavgifter för 2022 

17. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2021 

18. Beslut angående arvoden 

19. Motioner 

20. Val av 4 ombud till VLTs årsmöte 

21. Årsmötet avslutas 

Försäljning av samköpsprodukter  

Nya medlemmar erbjuds samköpsprodukter till extrapris. Handla för 300 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 
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Program 2019- 2020 

Träffarna är på Gamla Seminariet om inget annat anges. 

Tis. 26 januari  

kl.19:00 

Cafékväll – med föredrag av Ingela 
Cashwell, trädgårdsmästare 
”Att plänerä sin trädgård” 

Mån.  1mars 

kl. 19:00 

Årsmöte – med lotteri 

Föredrag av Elisabeth Wiklund  

”Glimtär från de 80 gångnä åren” 

Tis. 30 mars  

kl. 19:00 

Cafékväll - Föredrag av Annika 
Pettersson 
”Odlä ätbärt”  

Tis. 27 april 

kl. 19:00 

Trädbeskärning i Praktiken 

Vi uppmanar medlemmarna att hålla 
koll på hemsidan för plats och tid.  
 

Mån. 3 maj 

kl. 18:00 

kl. 19:00 

Cafékväll – Nya medlemmars kväll  
kl. 18:00 - försäljning av 
samköpsprodukter  
kl 19.00 Fördrag kommer på hemsidan 
så fort det är klart  
Lotteri 

Lör. 5 juni 
kl 11.00-13.30 

Plantmarknad på Nordanå med 
försäljning och lotteri 

 

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 
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Trädgårdsminnen från sommaren 2020 

 
Den ovanligaste sommaren på länge, inte minst ur odlingssynpunkt 
kommer vi att minnas länge. Vad tycker ni tex om rekordtemperaturen 
34 grader den 25 Juni? Då torkade nog många trädgårdsland och 
krukor i stekheta växthus, om man inte bodde där förstås. Flera av 
mina frösådda grönsaker fick för lite vatten. 
Min granne som vi delar brunn med, kom över och var orolig att 
brunnen skulle sina eftersom jag hade en stor vinranka och flera 
tomatplantor plus en 4 meter lång sålåda full med kryddor och lite 
annat smått och gått. För att inte riskera vattenbrist ställde jag in en 
50-liters vattentunna och kopplade på kranen från Klintforsån, som vi 
har ca 100 meter från vår tomt. 20 törstiga tomatplantor krävde vatten 
varje dag en del 2 ggr per dygn, i varje fall till de mindre krukorna. Jag 
bytte storlek 4-5 gånger, de sista i 12 liters krukor. Växter som tackade 
extra för sol och värme blev frukt- och bärbuskar. Våra fyra fem år 
gamla äppelträd har aldrig blommat så rikligt. De gav oss 10 liter 
äppelmust från ett nyöppnat musteri öst på stan i prydliga 2 liters 
kartonger med tappgran. Trots frostskador gav även svarta och röda 
vinbär bra skörd. 
Går man in i en trädgårdsbutik kan åtminstone inte jag gå förbi 
rosavdelningen. Bestämde mig för att komplettera med en tålig rejäl 
klängros. Polstjärnan heter sorten. Den blev 2 meter redan första 
sommaren i söderläge. Blomningen mycket riklig med massor av små 
vita, i grupper om ca 15 doftande blommor. Enda nackdelen den här 
varma sommaren var att de blommade ut ganska fort. 
Då det gäller sommarblommor har jag fastnat för bland annat Cosmea, 
i både vita, röda och gula färger mellan 60 och 90 cm långa. De 
blommar tills frosten tar dem. Kant- och hänglobelia är svåra att 
motstå. De passar ju fint i amplar och lådor och blommar länge. I övrigt 
Ringblommor, Violer och Zinnia, de sista långa, och stiliga i läckra röda 
nyanser. 
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Raritet, i mitt tycke är Törnrosas kjortel! En fin ampel som blir ca en 
meter långa med flera sirliga mörkröda klockor till blommor. Ett tips: 
Ta egna frön! En påse frön med bara 5 st. kostar 35 kr. 
Sommaren 2020: vad blev jag mest nöjd med? Vindruvorna förstås! Jag 
har två sorter, en mörk blå, något söt, gillas av de flesta, är 6 år, 3 
meter lång, tre grova stammar, växer i en markbädd på omkring 2 
meter djup. Klar att skörda i början till mitten av juli. Den andra en 
grön, med en frisk, saftig smak, gillas av många, mognar ett par veckor 
senare. 
Av den blå sålde jäg 45 påsär ä’ ett hälvt kilo på tre lördagar inne på 
torget i stan. Det räckte också att bjuda grannarna på en liten 
skördefest en solig sensommardag. 
Nu i november förbereder jag klippning för att de inte ska ta över. 
Växtkraften är imponerande. En sommarmorgon i juli blev jag rejält 
uppskrämd då jag skulle vattna. En häftig knall fick mig att tro att 
någon jägare siktat fel eller en större fågel i full fart inte hann veja. En 2 
meter hög glasruta sprack i 1000 bitar. Det visade sig att en av tre 
rankor böjt av mot glasväggen utan att jag upptäckt det. Rutan klarade 
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inte trycket! Det blir att ta fram både såg och stora sekatören och byta 
översta jordlagret till ny jord av samma sort som till Rhododendron. 
Det blir till att beställa nya frökatalogen lite tidigare i år. Vad ska man 
annars fylla ut tiden med i Coronatider om man är trädgårdsnörd. Nu 
vågar man knappt umgås med någon annan än familjen. Tur att 
trädgårdshobbyn räcker nästan hela året. Amaryllislökarna väntar 
med nya knoppar lagom till jul med hopp om en Coronafri 
odlingssäsong 2021! 
Rolf. 

 

"Tankar i Coronatider" 

I dag ligger snön vit, ren och vacker, den har kommit i natt och 
fortsätter att falla lungt och stilla. Ingen snöstorm än så länge. 
Denna tid är det många som inte har en massa aktiviteter att ägna sig 
åt och det kan vara bra för en del och kanske lite långtråkigt för en del. 
Men låt oss försöka se vad vi kan och får göra och inte bara på vad vi 
inte får göra. 
Idag har jag försökt att tänka efter vad vi kan ägna oss åt under tiden 
som går tills allt blir som vanligt igen, vad räknar vi som vanligt 
förresten? 
Ring gärna en person som du inte brukar ringa så ofta, kanske inte alls, 
inget ärende behövs, bara en undran om hur han eller hon har det och 
om allt är bra eller inte. 
Alla som kan, bör gå ut en vända varje dag. Oavsett vädret så är det 
skönt att komma ut i frisk luft, det är bra för hela kroppen. 
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De timmar som tillbringas inomhus kan också fyllas med trevlig 
sysselsättning. Alla kanske inte har buntar med osorterade kort som 
jag, men de kanske har någon annan osorterad hög. Kanske en bunt 
med Hemträdgården kan vara roligt att titta i och läsa de artiklar som 
inte blev lästa när den kom i brevlådan. Kanske någon annan tidskrift 
också har något intressant att läsa. 
Detta är några av de tankar jag har just nu om den tid vi befinner oss i. 
Du kanske har många fler tankar men låt oss hjälpas åt att prata med 
varandra på avstånd eller i telefon och på så sätt hjälpas åt att göra det 
så bra som möjligt för varandra. 
Aina Holmgren 

Ett sommarprojekt 

I flera år har jag tänkt att ett litet växthus att ställa mot söderväggen 
skulle vara roligt att ha. Inget stort, bara så pass att det skulle rymma 
några krukor med tomat och gurka. 
Så blev det faktiskt av i år. Vi bytte fönster på huset och fick några 
gamla fönster över som kunde passa till växthusbygget. Mats, sambon, 
byggde. En bit kanalplast fick bli ett öppningsbart tak. 
Ett riktigt fint litet växthus blev resultatet så jag var ganska nöjd när 
jag kunde lyfta in mina krukor. En gurka, en paprika och tre 
tomatplantor av olika sort rymdes utan problem. Tyvärr blev det ju så 
kallt i juli i år så plantorna stannade av, det var bara gurkan som gav 
skörd. Både paprika och tomat blommade men tillväxten var extremt 
långsam, vi fick bara någon enstaka mogen tomat och ingen paprika. 
Så lärdomen av det blev att någon form av tillskottsvärme hade varit 
bra. Droppbevattning tror jag också på, särskilt tomater mår nog bra av 
både jämn vattning och jämn värme. 
Det ska iallafall bli spännande till våren när jag kan börja lite tidigare 
med odlandet. Jag tror att det lilla växthuset kan fungera bra för 
frösådder och när jag ordnat med lite extra värme tror jag nog att vi 
ska få lite tomater också. 
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Vi fick förresten både tomater och paprika sent omsider, plantorna fick 
flytta in i friggeboden där de fick det lite varmare. De trivdes jättebra 
och gav god skörd. Så slutet gott, allt gott kan man säga.  
Med förhoppning om ett bra år 2021 då vi kan ses som vanligt igen. 
Viola Bäckman 
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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.  
 
För att bli medlem gå in på hemsidan 
och anmäl dig där eller maila till 
lena.k.holmstrom@gmail.com och så 
säger hon hur det går till. Det går 
också att bli medlem vid våra träffar.   
 
 

 

mailto:lena.k.holmstrom@gmail.com

