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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 
Tatiana Henriksson, layout 

info@systudion.se 

 

Bidrag till GRObladet skickas till  
Tatiana Henriksson 
info@systudion.se 

 
 
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:hedenstromstig9@gmail.com
file:///C:/Users/Åsa/Documents/GROBLADET/inger.hoglund@skelleftea.se
mailto:hillevi.forsgren@gmail.com
mailto:solweig.wa@gmail.com


3 
 

Ordförandens rader 

Nu ljusnar det! I veckan får de som fyllt 65 år vaccinera sig, sädesärlan har 

kommit, bina suger nektar för fullt från krokus och scilla i min rabatt och solen 

har värmt flera dagar i rad. Jag känner hopp inför framtiden efter ett annorlunda 

år då vi inte har fått träffas. Pandemin är inte över men ju fler som blir 

vaccinerade gör att smittan kommer att ge med sig. Vi hoppas att vi ska kunna 

genomföra det vi planerat i det program som nu kommer i detta Groblad. Håll 

koll på hemsida eller skicka din mailadress till kassören Lena om du inte redan 

gjort det så kan vi skicka ut snabb information vid förändringar. Vi vet ännu inte 

om det blir någon sommarresa, sommarmöte för det är inte bestämt ännu. 

Vi ses Gunilla Lundmark 

 

Årets perenn. 

 

 
Årets perenn är Trädgårdskantlök, 
Allium Millenium, en lökväxt med 
rosalila blombollar som ratas av 
rådjuren.  
Den blommar från juli till september 
och den är snygg nästan hela året. 
Bladverket blir en tät och frodig tuva 
av långsmala, platta blad. Bin och 
fjärilar älskar blommorna. 
Aina Holmgren 

 

 

Utgivningsplan för GRObladet 2021 
Nr  sista manusdag Utkommer 
1/2021  1 maj  ca vecka 18 
2/2021  15 oktober  ca vecka 40 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:- 
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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 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 

Sommarresa 2021 

Vi vet inte än hur det bli med Sommarresa i år. 
Vi kommer att meddela om det bli av via hemsida och Mail. 

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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Årets pelargon. 
 

 

 
Årets pelargon heter Astrid och är en 
zonalpelargon. Sorten har fyllda blommor 
som skimrar i olika nyanser av rosa och 
aprikos. Pelargonen blommar fint både inom- 
och utomhus, blommar hela sommaren och 
tål regn och rusk bra. 
Aina Holmgren 

 

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

nya mailadress: info@skellefteatradgardssallskap.se, 
Utlämning av produkterna sker sen 3/5, kl 18:00-19:00 hos 
Inger Höglund, Östra Nygatan 138 och på plantmarknaden 5/6 
på Nordanå. 

Hästgödsel 
Finns för gratis avhämtning på Rosengård för  

föreningsmedlemmar. 

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

 

mailto:info@skellefteatradgardssallskap.se
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Program 2021 

Lokal i höst meddelas på hemsida och Mail. 

 
Tis. 27 april 

kl.18:00 

Trädbeskärning i praktiken. Trädbeskärarna 
visar hur man beskär äppelträd hos Helen 
Johansson, Högåsvägen 35 Kåge 

Mån. 3 maj 

kl. 18:00 

Avhämtning av samköpsprodukter som 

beställts i förväg via mail, se hemsidan 

17 maj 

Kl. 18:00 

Årsmöte utomhus på Hälsans trädgård. Ta 

med dagordning från förra Grobladet Vi 

bjuder på fika, ta med stol. En kväll där du 

handlar med vår medlemsrabatt. Kom kl 

16:30 om du vill handla av deras utbud. 

Lör. 5 juni  

kl. 11:00-13:30 

Plantmarknad på Nordanå området, se 

separat ruta.  

Lör. 24 juli  

kl. 12:00-13:30 

Besök på koloniområdet Anderstorp, vandra 

runt se på lotterna och träffa odlare, dela era 

erfarenheter. Åk in mellan Electrolux och 

Logarts kör 300m, du ser lotterna på hö sida 

Lör. 28 augusti 

kl. 10:00-12:00 

Besök på Dalkarslidens koloniområde, dit kan 

du även åka under sommaren och 

promenera runt 

Mån. 13 september 

kl 18.00 

Höstfest med soppa, lotteri 

Ons. 13 oktober 

kl 19:00 

Trädgårdskafé program se hemsidan 

Mån. 15 november  
kl 19.00 

Trädgårdskafé, program se hemsida 
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Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 

 
 
 
 
 
 

Sveriges nationalblomma. 
 

 

 
Sveriges botaniska förening har 
under vintern haft en 
omröstning för att få fram 
Sveriges nationalblomma. Av tio 
förslag blev tre stycken kvar i 
slutet, Linnea, Liten blåklocka 
och Styvmorsviol. Den som 
segrade blev Liten blåklocka. 
Den växer över hela landet och 
finns på torra, öppna, ogödslade 
områden. Liten blåklocka 
blommar från juli till september. 
Det var ett stort intresse för 
omröstningen, över 81000 
personer har deltagit. 
Aina Holmgren 

 

 
 
 



8 
 

Renfors Grönsaker har 10 % för medlemmar hela sommaren, 
dock ej det ätbara plantor 

Försäljning av samköpsprodukter  

 
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 

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

Insektsnät, nylon mot t ex 

kålfjärilar, fåglar 5x6 meter 

325kr 
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Trädgårdsvisningar  sommaren  2021 
 

Torsdagen den 1 Juli    kl.18-20 
Malin Andersson Lundberg (”Malin mitt i Myllan”), Västra Vallen 137. 
Man svänger av från Burträskvägen och kör mot och förbi 

Mjövattnet. Vi skyltar när ni ska svänga in till Malin. 
Hon har en enkel lantlig trädgård där experimentlusten är stor. Hon 
har dessutom flera olika sorters höns och två tuppar. 

Kanske finns det kycklingar när vi kommer på besök. Malins senaste 
experiment är ett persikoträd 

Torsdagen den 1 Juli  kl.18-20 

Boel och Thomas Berggren, Vallen 22. Se ovan! Kör förbi infarten till 
Malin så är ni efter en stund framme.  
Deras trädgård består till största delen av perenner och gräs. En 

liten sommaroas att njuta av! 
Har du tur kan du kanske fynda i deras sommarloppis!  

Måndagen den 12  Juli  kl.18-20 

Anna Håkansson och Lars Westermark, Renfors 20. Från 
Burträskvägen svänger man in på gamla Mjövattsvägen på vänstra 
sidan i Renfors.   

En härligt kuperad trädgård med odling av många grönsaker och en 
blandning av lite allt möjligt. Här finns träd, buskar, damm, grillplats, 
växthus mm. 

Tisdagen den 3 Augusti  kl.18-20 
Elly Wiklund, Harrbäcksand 123.  
En härlig sommarträdgård nära havet. Här finns en härlig blandning 
av grönsaker och bär samt blommor, både ettåriga och perenner, till 

lisa för själen 
Onsdagen den 18  Augusti  kl.18-20 

Gun-Marie Bäckström, Renfors Grönsaker, Renfors 1. Kör 

Burträskvägen och sväng höger i Renfors. Följ skyltning till 
växthusen.  
Här får vi veta mer om odling i stor skala av grönsaker både i 

växthus och på friland. Även blommor och annat roligt finns att 
beskåda och inhandla i gårdsbutiken för den som vill. 

Vi skyltar till samtliga visningar!  
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Att odla i växthus medan det fortfarande är vinter. 

 

En sådan här vinter med Corona 
i luften väcktes odlingslängtan 
lite extra, åtminstone för 
mig. Man fick ju en massa tid 
över när nästan allt utom 
matbutiker hållits stängt. 
Frökatalogen damp i år ned i 
brevlådan redan i slutet av 
januari då snöstormar härjade 
från kust till fjäll. Med de 
förföriska bilderna på tex mogna 
körsbärstomater eller de 
hundratals vackra blommor i 
regnbågens alla färger var det 
inte svårt att skotta fram dörren 
till växthuset i början av mars 
och slå på värmefläkten. 
Om man har enkelglas och 
nattkylan fortfarande är omkring 
10 minusgrader är det en fröjd 
om man äger en termostatstyrd 
växthusfläkt! 
Det är den bästa investeringen 
för att kunna väcka tex vinrankan 
från vintervilan.  

   
Men den måste vara avsedd för just växthus eftersom den ska tåla fukt 
och bidra till ventilation samt med inställbar temperatur.  
Det kan ju skifta allt mellan 40 grader en solig vårdag till nära noll på 
natten i ett växthus här uppe i växt zon 5. Ibland ångrar jag att vi inte 
satsade på en vintervariant. Den har nämligen dubbla glasrutor. 
Nu kompletterar jag med bubbelplast som dämpar den hetaste 
sommarsolen. 
Ett annat viktigt tillbehör är automatstyrda ventilationsluckor i taket. De 
styrs av sol ljuset. Men då måste det vara sol och relativt varmt. En 
manuellt styrd lucka i taket är då värdefull de dagar då det är mulet. 
Det tar drygt 4 månader innan man kan skörda tomater och ytterligare ett 
par veckor med vindruvor. 
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Ett annat värdefullt tillbehör med tidig odling är värmemattor som jag ställt 
på 20 grader. Då kan du ha 15 grader i såbädden på natten, även om det 
bara är 7 grader i luften i växthuset. 
Det kan bli olidligt varmt i senare delen av juni. Men då är det väl bara att 
låta växthusdörren stå öppen? Då jag prövade det passade fjärilar, 
getingar och en groda på att undersöka mitt växthus. Botemedlet är en 
extradörr med nät, som hänger i samma skena som den ordinarie!  
Hur ser det ut idag den 12 april med växtligheten i Lövlund en mil från 
Skellefteå? 
Ja, de största tomatplantorna, de som ska bli 2 meter, är nu ca 30 cm, 
vinrankornas blad är nästan som en handflata, paprika 10 cm för att ta 
några exempel. 
Nu är det är en fröjd att plantera om i större krukor med yrkesodlarjord. 
Naturligtvis kan du ta från din egen kompost. Min är frusen ett tag till. 
Vad kostar alla de här tillbehören inklusive uppvärmning frågade en vän. I 
mitt fall handlar det om en hobby och kan naturligtvis inte jämföras med en 
yrkesodlares villkor. En fin hobby är ovärderlig i Corona tider då umgänge 
och kulturella aktiviteter tvingas att gå på extrem sparlåga. Det måste få 
kosta lite. 
Med hopp om en bättre sommar. 
Rolf. 

 

 

 

 

Plantmarknad 
Lördag den 5 juni 11.00–13.30 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 8 maj 

 

 

Öppettider: 

Mån-fre 14-19 

Lö-sö     10-16  

 

www.ovesplantor.se 

 
 

 

Vargviksgårdens Trädgård 
Mycket nytt även i år, ex. fina pioner, liljor, buskar, funkior.  

Se Växtkatalogerna med bl.a. ca 40 nyheter. 
Välkommen till min hemsida www.vargviksgardenstradgard.se 

Öppen Trädgård från kl.11 följ. dagar: 5 och 6 juni samt 
12 och 13 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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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

