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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

Ledamöter
Ulf Bodén
070-636 47 97
Harrbäckssand 225
Ursviken 932 35
ulf.boden@hotmail.se
GRObladets Redaktionskommitté
Aina Holmgren
Rolf Wiklund
Annika Forssander, annika.forslander.vardforbundet@skelleftea.se eller
annika68@hotmail.com
Tatiana Henriksson, layout
Bidrag till GRObladet skickas till
Tatiana Henriksson, info@systudion.se
Vi hoppas på trevliga bidrag
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Årsmöte och Trädgårdscafé
Måndag den 28 februari kl. 19.00
Nordlandergatan 5A (3 loger)

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 2022
Nr
1/2022
2/2022
Annonspriser:

sista manusdag
1 april
1 oktober
Helsida 500:-

Utkommer
ca 1 maj 2022
ca vecka 42 2022
Halvsida 300:-

Information om samköp
Samköpsprodukter säljs på trädgårdscaféet den
2maj från kl. 17.00-19.00 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
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Kantarellpasta med vitt vin och grädde.

Tagliatelli för 4 pers.
c:a 200 g. kantareller
1 msk smör till stekning
2 charlottenlökar
1 pressad vitlöksklyfta
1 dl. vitt vin (gärna torrt)
3 dl. grädde

flingsalt
grovmalen svartpeppar
1,5 dl parmesanost
vit tryffelolja, c:a 1 msk

Koka pastan. Rensa kantarellerna och fräs dem i smör tills det mesta av
vätskan har gått ur.
Hacka lök, pressa vitlöksklyftan och låt fräsa med. Häll på vin, koka
upp, tillsätt grädde, salt och peppar och låt koka upp igen.
Rör i 1 dl riven parmesan och pastan. Servera med parmesan som är
kvar och tryffeloljan.
Smaklig måltid med en grönsallad till.
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Digitalt Groblad
Hej Medlem!
Ni vet väl ätt ni kän fä Groblädet i färg? Spärä pä miljon och fä
tidningen snäbbäre än päppersprenumeränternä.
Om män änsluter sig till vär listä over digitälä prenumeränter sä fär
män en pdf-fil med Groblädet i färg, redo ätt läsäs i plättän, dätorn eller
läptopen.
Mäilä till lena.k.holmstrom@gmail.com
När 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
for dettä syfte. Genom ätt änslutä dig till listän sä godkänner du ätt vi
spärär din informätion.
Hälsningär Digitälä redäktionen
På trädgårdssällskapets hemsida kan du även se GRObladet med bilder i
färg http://www.skellefteatradgardssallskap.se eller googla på Skellefteå
trädgårdssällskap.

Äppelträdsbeskärningen 2022:
Nu lägger vi om rutinerna vid äppelträdsbeskärningen. Vi återgår till att ni
kan få beskuret varje år oavsett om ni bor öst eller väst på stan. Ofta blir
vartannat år ett för långt uppehåll för bra resultat.
Däremot klarar vi endast av c:a 50 st. beskärningar så det blir först till kvarn.
Äppelträd som kräver kraftig beskärning (stora, risiga) kan komma beskäras
på hösten (JAS= juli, aug., sept.) då skottbildningen inte blir lika kraftig under
lågtillväxtsäsong.
Vi kommer alltså ha två beskärningssäsonger: april/maj och JAS.
Anmälan skall vara inne senast 31 mars!
Ange antal träd på inbetalningen och gärna om omfattande beskärning krävs.
Träden skall märkas med band.
Kostnad: 200 kr/äppelträd för enkel beskärning =2 personers arbete upp till 20
minuter
Extra kostnad: 200 kr/äppelträd med omfattande beskärning – arbete högst 45
minuter
Betala in avgiften för det antal träd du vill ha beskurna på postgirokonto 66713-9
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Ordförandes rader

Hej!
Så här såg det ut 11/10 då jag fruktade att frosten skulle komma på natten.
Det var frostfritt ovanligt länge i år. En fin men ovanlig sommar kan vi
tänka tillbaka på. Pandemin finns fortfarande men vi har nu börjat leva lite
mer normalt och vi får hoppas att smittan inte får fart igen med hjälp av att
många vaccinerar sig.
Jag vill passa på att tacka de som planterat och skött Rondellenplanteringen
vid Bonnstan. Det blev väldigt fint och många har stannat till och visat sin
uppskattning över den vackra planteringen och önskar att den ska få
fortsätta att finnas.
Tack till alla er som hade Öppen trädgård i sommar, ni hade ordnat det så
trevligt för oss besökare!
Välkommen på de träffar vi ordnar i vinter!
Gunilla Lundmark
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Rondellen 2021
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Rondellen 2021
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DAGORDNING ÅRSMÖTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2022-02-28

Årsmötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter
Val av kassör
Val av revisorer
Val av fikakommitté, redaktionskommitté, layoutansvarig för
Grobladet, hemsidesansvarig, rondellgrupp
Val av valberedning
Medlemsavgifter för 2023
Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2022
Beslut angående arvoden
Motioner
Val av 4 ombud till VLTs årsmöte
Årsmötet avslutas

Försäljning av samköpsprodukter
För detaljer och priser se mer info på hemsidan.

Byco-Bact (BioBact)
"kravgodkänd"
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 2021- 2022
Träffarna är på nya adressen: Nordlandergatan 5A (3 loger) om inget
annat anges.
Mån. 15 november
Cafékväll – med föredrag av Ingela
kl.19:00
Cashwell, trädgårdsmästare

”Att plänerä sin trädgård”. LOTTERI
Tis. 18 januari
kl.19:00

Cafékväll.
Mer info kommer på hemsidan så fort
det är klart

Mån. 28 februari
kl. 19:00

Årsmöte – med LOTTERI
Föredrag av Elisabeth Wiklund om
Trädgårdssällskapets historia
”Glimtär från de 80 gångnä åren”
Cafékväll.
Mer info kommer på hemsidan så fort
det är klart.
Trädbeskärning i Praktiken
Vi uppmanar medlemmarna att hålla
koll på hemsidan för plats och tid.

Tis. 22 mars
kl. 19:00
Mån. 25 april
kl. 18:00

Mån. 2 maj
kl. 17:00
kl. 19:00

Lör. 4 juni
Kl. 11.00-13.30

Cafékväll - med LOTTERI.
kl. 17:00 - försäljning av
samköpsprodukter samt uthämtning av
förbeställningar.
Kl. 19.00 Nya medlemmars kväll Mer
info kommer på hemsidan så fort det är
klart.
Plantmarknad på Nordanå med
försäljning och LOTTERI.
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Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan

RAPPORT FRÅN EN ODLARE, DEN VARMASTE
SOMMAREN PÅ MYCKET LÄNGE.
Den här otroligt varma sommaren satte fart på tomatplantorna. Gamla frön
grodde till 100 %. Det blev över 20 plantor! Som tur var fick jag extra glädje av
vattenledningar jag dragit in till växthuset. När solen stod som högst i juni blev
det över 40 grader varmt trots 2 takluckor och öppen dörr. Hela dygnet fick alla
växter en kick, men krävde 2 besök med vattenkannan varje dag. Jag monterade
en separat slang med duschmunstycke för att rationalisera vattnandet.
Tomaterna ville ha en dusch 2 ggr/dag. De skulle snart bli 2 meter höga, de
största.
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Klintforsåns vatten blev också räddningen för att inte riskera att den egna
brunnen skulle sina. Perfekt med en pump från det 20-gradiga vattnet hela juni
och juli.
Vilken växt tror ni trivdes bäst i rekordvärmen? Jo, vindruvorna förstås. Jag kunde
se rankorna sticka ut utanför takluckorna. De växte 15 cm varje dag i juni och
blev ätmogna 2 veckor tidigare än normalt, dvs i slutet av juni.
Men pandemin satte stopp för försäljning i Bonnstan. Det kunde bli alltför stora
grupper som trängdes vid stånden med nybakat bröd, färsk fisk m.m.
Stora torget inne i stan blev min räddning. Där kunde folk köpa både en skjorta
eller klänning några meter bort, fylla korgen med rensade hjortron, lingon,
hallon, grönsaker m.m. De hittade även mitt bord med vindruvorna och blev
förvånade över skörden så långt norrut. Solen lockade också fram ovanligt
mycket kantareller. En flitig thailändska hade t.o.m. snoppat blåbär till kräsna
kunder.

Nu är det september och skottkärran fylls med 2 meter långa tomatplantor för
transport till komposten.
Resan söderut till barn och barnbarn sent i augusti denna varma och
minnesvärda sommar blev extra efterlängtad.
Norrbotten blev 1:a plats i solligan 2021.
Vid datorn, Rolf Wiklund, Lövlund
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Recept – Italienskt squashgratäng

Italiensk squashgratäng.

2 små squasher
200 gr. mozarellaost
250 gr. körsbärstomater
1 msk olivolja
salt, peppar
Garnering
färsk basilika
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Gratängsås
2 schalottenlökar
3 dl. vispgrädde
3 msk chilisås
3 msk tomatpuré
10 strimlade soltorkade tomater
1 dl hackade färska örter, t.ex. basilika, timjan
75 gr. västerbottensost
1 msk olja
Vitlöksbröd
4 skivor vitt bröd
100 gr. riven ost, 31 %
2 pressade vitlöks klyftor
2 msk hackad persilja
Sätt ugnen på 200 gr.
Skär squashen i 1/2 cm. tjocka skivor
Skär mozzarellaosten i skivor
Lägg tomaterna längs kanten på en gratängform. Varva squash och
mozzarellaskivor i mitten i ett vackert mönster.
Ringla över olivolja, salta och peppra.
Gratängsås: Finhacka och fräs löken i lite olja. Blanda löken med övriga
ingredienser, förutom osten i en kastrull.
Låt såsen koka några minuter, rör i osten och smaka av med salt och
peppar
Häll såsen över grönsakerna.
Ställ in i ugnen tills osten fått fin färg, ca 30 min. Garnera med basilika.
Vitlöksbröd.
Lägg ut brödskivorna på en plåt med bakplåtspapper. Blanda osten
med pressad vitlök och persilja.
Strö blandningen över brödskivorna.
Ställ in i ugnen 5-7 min.
Smaklig måltid!
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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 trädgårdssällskap 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.

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 maila till Lena
Holmström
lena.k.holmstrom@gmail.com
Trädgårdsböcker. Vi har ett
omfattande bibliotek, där du kan låna eller ring på 070-653 51 97 och så
säger hon hur det går till. Det går
böcker för inspiration och idéer.
också att bli medlem vid våra träffar.
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
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