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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  

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 
 
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 

GRObladets Redaktionskommitté 

Aina Holmgren 

Gunilla Boman 

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 
 

Tisdagen den 28 februari kl. 18.00 
Nordlandergatan 5A (3 loger)  

Program 
Mer info se på hemsidan 

Lotteri, ta gärna med vinster! 
Vi bjuder på fika! 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 
Styrelsen 

 

 

Utgivningsplan för GRObladet 2023 
Nr  sista manusdag Utkommer 
1/2023  1 april  ca 1 maj 2023 
2/2023  1 oktober  ca 1/11 2023 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:- 
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Ordförandes rader 

 
Elefantvitlök. Bild av Tatiana Henriksson 
 
Hej!  

Vi har nu en vinter på oss att fundera på hur nästa odlingsperiod ska bli. Att 

odla mat har ju blivit allt mer aktuellt utifrån det världsläge vi lever i. Vi 

har ju stora möjligheter här i norr att hinna få stora skördar pga våra långa 

ljusa nätter. I våran förening finns det många medlemmar med stora 

erfarenheter och det hoppas jag vi kan dela med varandra när vi träffas och 

på våran riksförenings hemsida kan man hitta mycket kunskap om detta. I 

veckan har jag satt ned vitlöksklyftor och hoppas på 60 nya vitlökar nästa 

år bara jag gödslar ordentligt till våren. 

Hoppas du får en bra vinter. Välkommen på våra trädgårdskaféer under 

vårterminen. 

 

Gunilla Lundmark  
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Äppelträdsbeskärningen 2023: 
Rutinerna vid a ppeltra dsbeska rningen. Vi har a terga tt till att ni kan fa  
beskuret varje a r oavsett om ni bor o st eller va st pa  stan. Ofta blir 
vartannat a r ett fo r la ngt uppeha ll fo r bra resultat. Da remot klarar vi 
endast av c:a 50 st. beska rningar sa  det blir fo rst till kvarn. Ä ppeltra d 
som kra ver kraftig beska rning (stora, risiga) kan komma beska ras pa  
ho sten (JÄS= juli, aug., sept.) da  skottbildningen inte blir lika kraftig 
under la gtillva xtsa song. Vi kommer alltsa  ha tva  beska rningssa songer: 
april/maj och JÄS. Änma lan skall vara inne senast 31 mars! Änge antal 
tra d pa  inbetalningen och ga rna om omfattande beska rning kra vs. 
Tra den skall ma rkas med band. Kostnad: 200 kr/a ppeltra d fo r enkel 
beska rning =2 personers arbete upp till 20 minuter Extra kostnad: 200 
kr/a ppeltra d med omfattande beska rning –arbete ho gst 45 minuter 
Betala in avgiften fo r det antal tra d du vill ha beskurna pa  
postgirokonto 66713- 9 
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25 VINTERTIPS FÖR TRÄDGÅRDSÄLSKAREN! 

Det finns massor för trädgårdsälskaren att göra under vintern. Här är 25 tips som 
garanterat får dig att må bra i vintermörkret! Det mesta är dessutom gratis! 

1.Mata småfåglarna. Ta fram fågelmataren och njut av detta 
skådespel.  

2. Skaka av snö av träd och buskar. Om det kommer rikligt med snö så 
bör du skaka av det värsta från grenarna på buskar och träd så det inte blir 
för tungt för grenarna. Du kan också sätta stödkäppar under grenarna 
men tänk på att göra det tidigt under vintern innan tjälen. 

3. Skydda stammarna. Se till att du har gnagskydd på känsliga träd. 
Rådjur och hare är hungriga så här års! 

4. Titta på vinterförvaringen. Se över att frostvakten fungerar, vattna 
om det behövs (var då sparsam!), se även över belysningen i 
vinterförvaringen. 

5. Ta fram amaryllislöken! Och se till att den blommar till jul. 
6. Beskär vinrankan. Det du ska göra tidigt under vintern, under 

november/december, så att den inte har börjat sava. 
7. Pyssla om krukväxterna. Låtsas att du älskar inomhusväxterna lika 

mycket som de i din trädgård. Krukväxterna har det lite svårare under 
vintern, när det är korta dagar och lite ljus. Pyssla om dem lite extra! 

8. Snickra en fågelholk. De kommer älska den! Sätt upp den redan nu 
så kan den bli vindskydd och övernattningsplats åt småfåglarna. 

9. Köp några tulpaner! Härliga tulpaner och skär dem 2 cm av stjälken 
och sätt sedan blommorna i kallt vatten med papperet kvar en timme eller 
två. Sedan kan du ta bort papperet. Ställ dem svalt över natten så håller 
de längre. 

10. Håll en utkik! Snart kommer snödroppar och julrosor! 
11. Börja föra en trädgårdsdagbok! Det är härligt att gå tillbaka efter 

några år. Kanske är det vid nyår du börjar? 
12. Planera dina planteringar. Du har säkert en massa idéer redan. Nu 

är det dags att börja skissa upp dem för nästa säsong och lovar att det 
kommer hålla dig igång många mörka vinterkvällar. 

13. Tjuvstarta våren med lök i en kruka. Under senvintern finns det 
massor av godis i butik för att driva upp vårlökar. Som ex pärlhyacint, 
krokus med mera. 
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14. Trampa till snön kring träd och buskar. Då får gnagare svårare att 
ta sig fram och äta upp rötter och stam. 

15. Gör egna krukor till frösådden. Spara förpackningar från 
exempelvis mjölk, juice med mera. Klipp bort överdelen och klipp små hål i 
varje hörn i botten. Då har du gratis krukor till tomat, chili mm till våren. 
Äggkartonger är också bra för de mindre plantorna.  

16. Gör mathängen till småfåglarna. Blanda smält kokosfett med gryn, 
nötter, frön och annat. Häll det i en liten form och lägg ett snöre eller en 
bit ståltråd innan fettet stelnat. Häng sedan ut till småfåglarna. 

17. Köp billigt talg och ge till fåglarna. Fråga i köttdisken eller leta i 
frysdisken.  

18. Sätt ute ljusen  i en fin trädgårdsbuske. Det blir billigare än att köpa 
en julgran. 

19. Sätt upp nya fågelholkar. De ska ha suttit uppe ett tag innan 
fåglarna börjar leta på våren så att eventuell lukt av virke och lim 
försvunnit. Holkarna ger också skydd mot vind och kyla under vintern. 

20. Plocka enbär och torka. De lossnar lätt när de bitits av lite frost. 
21. Gör rent i insektshotellen. Så att de är redo för nästa säsong. Låt bli 

fjärilsholken där de vilar inför våren. 
22. Sätt upp humleholken. Humlan vaknar tidigt och letar en boplats 

direkt när hon fått lite mat i sig. Humleholken ska ha hunnit sitta uppe i ett 
tag innan hon kommer så att hon tycker att dofterna stämmer med 
naturen. Lägg i några muslortar i humleholken så har du större chans att 
locka honan att bygga just där. 

23. Bygg en snölykta. Snöbollar och ett värmeljus hur svårt kan det 
vara? 

24. Förkultivera. På senvintern är det dags at så frö och förkultivera 
inför säsongen. 

25. Ge fåglarna lite vatten. Fåglarna behöver vatten på vintern också. 
Använd ett fryståligt fågelbad eller ett annat kärl, slå försiktigt ur ev fruset 
vatten och häll i varmt vatten istället. Om badet står på marken är det bra 
att lägga något under för att isolera mot kylan. 
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DAGORDNING ÅRSMÖTE   2023-02-28 

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 2024 

17. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2023 

18. Beslut angående arvoden 

19. Motioner 

20. Val av 4 ombud till VLTs årsmöte 

21. Årsmötet avslutas 
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Program 2023 

Träffarna är på nya adressen: Nordlandergatan 5A (3 loger) om inget 

annat anges. 

Tis. 31 januari 

kl.18:00 

Cafékväll – med föredrag av Maria 

Sandström, Tankar kring trädgårdens 

planering.  

Tis. 28 februari 

kl. 18:00 

Årsmöte – med LOTTERI 

Mer info se på hemsidan 

 

Mån. 20 mars  

kl. 18:00 

Cafe kva ll - med fo redrag av Lena 

Berglund. Pelargonia, länsansvarig i 

Västerbotten för Svenska 

Pelargonsällskapet och även ansvarig för 

dess Bildgalleri. Min webshop hittar du 

på www.pelargonia.net, som kommer att 

uppdateras med fler sorter nästa år. De 

som vill kan skicka förhandsbeställningar 

till mig.  

Mån. 17 april 

kl. 18:00 

Program ej klart, se hemsidan  
med LOTTERI 
 

Tis. 2 maj 

kl. 18:00 

Demonstration av äppelträdsbeskärning i 
praktiken 

Lör. 3 juni 

 

Plantmarknad på Nordanå 

 

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 

 
 

 

http://www.pelargonia.net/
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Lövkompost. 

Det finns många sätt att göra en lövkompost på, men vi 
tar det enklaste sättet: 

 
Samla ihop löven i en säck, packa inte ihop den utan låt 

det bli lite luftigt. Gör hål i säcken, lagom stora så att 
inte  sniglarna kommer in men lagom för att få 
luftningseffekt. Vattna löven och gör en märkning med år 
och månad. 

 

Knyt ihop säcken 
och ställ den på 
norrsidan av någon 
byggnad på gården.  

Om komposten inte 
ser riktigt klar ut så 
vattna mera och låt den 
stå någon månad till. 

 
Aina Holmgren  
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Trädgårdscafé  den 25 oktober, med 

Marie och Kurt-Åke  Holmqvist 

Vi hade förmånen att besöka Marie och Kurt-Åke i samband med vår 
resa i sommar. En 
imponerande 
anläggning i ett lite 
kärvare klimat 
jämfört med 
Skellefteå, men 
med en fantastisk 
växtkraft.  
Ett önskemål blev 
att få veta mera 
om deras arbete, 
och ett välbesökt 
café fick förmånen 
att lyssna på Mari 
och Kurt-Åkes 
odlingsfilosofi.  
Mycket handlar 
om att planering, 
att ge växterna de 
bästa 
förutsättningar 
och de hade 
gedigna kunskaper 
om odling i kallt 
klimat.  
Upphöjda bäddar, 
fiberduk, och 
skydd för frost och 
vind är viktiga 

faktorer för odling i Norrlands inland, berättade de. 
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Allt spelar roll, men viktigast är ändå jorden. Och, här fick vi lära oss 
mycket, kanske om ett lite annorlunda sätt att bruka jorden. 
Jorden behöver inte bearbetas, grävas och luckras, menade Marie. Med 
rätt tillförsel av växtdelar och gödsel sköter jorden sig själv. Kurt-Åke 
berättade att de till och med undvek att trampa på jorden och därför 

faktiskt smalnat av sina 
odlingsbäddar.  
 
Filosofin är att så mycket 
som möjligt av växtdelarna 
ska tillbaka till jorden, och 
sedan lägger man till extra 
gödsel under 
odlingssäsongen.  
Gräsklipp är enastående som 
gödsel, menade de. 
Näringsmässigt  är det att 
jämföra med kogödsel. 
Gräsklippet är en  miljövänlig 
gödsel som finns nära 
tillhands och ger maskar och 
mikroliv i jorden ett mycket 
bra tillskott. Att lägga 
gräsklipp på jorden hjälper 
också till att bevara fukt och 
avger näring i den takt som 
växterna behöver 

Så här skriver Marie: 
 

Levande Jord 
  
Samma metod gäller i princip för alla typer av odlande oavsett om man 
odlar i pallkrage, friland, odlingsbänkar, hinkar, krukor, växthus etc. 
En levande jord är det absolut viktigaste för att lyckas med 
odlandet. 
En levande jord gör att växterna enkelt kan tillgodogöra sig näringen i 
jorden och därmed växa och ge god skörd. 
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Alla markorganismer lever av att bryta ner organiskt material. 
När de gör det frigörs växtnäring och olika organiska föreningar bildas 
(mull) 
Den bästa jorden att odla i är både näringsrik och lucker. Den 
jorden brukar man kalla mullrik och det är den jord som alla odlare 
eftersträvar 
När man skördar förs en del av växtnäringen bort och för att 
markorganismerna ska fortsätta frigöra näring till våra växter, måste 
vi hela tiden mata dom genom att tillföra kompostmaterial, gräsklipp, 
skörderester m.m. 
Gräsklippet ger den bästa effekten på sikt. 

OCH DÅ BEHÅLLER VI VÅR JORD LEVANDE. 
 
Vi får tacka Marie och Kurt-Åke för en mycket trevlig och informativ 
kväll. Jag tror att vi till mans fick mycket att fundera över och 
inspireras av inför nästa odlingssäsong. 
Gunilla Bohman 
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Låt barnen vara med i köket 

 
Att barn får lära sig hur olika grönsaker ser ut och även att smaka dem 
tycker jag är viktigt. Detta fungerar bra, bara man satsar på rätt saker. 
 

Vi har vänner som har bott här på Tuvan (där jag bor) men nu bor 
de i Stockholm. I somras när de skulle hälsa på oss frågade jag Sham, 
deras 10-åriga dotter, om hon längtade efter någon Tuvan-mat. Svaret 
kom snabbt: ”Jo farmor, köttsoppa och pannkaka det längtar jag efter.” 
Köttsoppa är nog hennes älsklingsrätt av svensk mat. Innan de kom 
hade jag kokat älgkött med ben och sen satte vi i gång med resten. När 
barn är med går det ju snabbt. Alla som fanns i närheten skar 
grönsaker. Alla bitar blev lika stora och de var små, men smaken är ju 
densamma. Hon längtade inte bara efter att äta soppan, hon ville lära 
sig att göra den också. När vi hade kokat grönsakerna blandade vi ihop 
allt tillsammans med köttet, som också var skuret nu. Vi tog också 
undan buljong som vi sen gjorde klimp i. 
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Det här är kocken Sham. 
Det blev en festmåltid för oss 

alla. Att Sham är intresserad av 
att lära sig laga mat visar väl 
hennes fråga i slutet: ”Farmor, 
vad har du för krydda i såsen 
som är runt köttet?” Kanske en 
blivande kock, vem vet. 

Sham och hennes lillebror 
kallar oss för farfar och farmor. 
Deras biologiska farföräldrar bor 
i Eritrea.  

  
Aina Holmgren  
 

 

Intervju med Rolf Viklund 

Om jag förstått det rätt så har du alltid tyckt om att odla, men för ett 
par år sedan ändrades ditt sätt att odla. Du och din fru bodde tidigare i 
Lövlund. Där hade ni ett stort växthus. Nu bor ni på Anderstorp här i stan. 
Det betyder att odlingen också har förändrats. 

På vilket sätt odlar du nu? Nu har jag en altan på 7 m2. Där har jag en 
syrenbuske, perenner och vårlökar. Det är roligt med lite växtlighet i 
närheten av boendet för att få se fåglar som kommer på besök. Dessutom 
har jag två odlingslotter på koloniområdet på Anderstorp. Där har jag 
krusbärsbuskar, svarta vinbärsbuskar, en hallonhäck, jordgubbar, dill, 
persilja och snittblommor. I somras skördade vi massor med hallon från 
hallonhäcken. 

Odling är kunskap och inte minst tålamod. Belöningen kommer sen. 
Orken är ju inte densamma nu som förut, men det är ändå roligt att 

odla på det sätt som passar just nu. 
Aina Holmgren 
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Spansk skogssnigel, Arion vulgaris, även kallad 
”mördarsnigel” 

Finns mo rdarsniglar i Skelleftea ? Javisst, sa ger kommunekologen 

Med anledning av en artikel i Norran hade vi bokat ett mo te med 
Johanna Engstro m en av kommunens ekologer,. 

Det blev ett intressant mo te som kom att handla om sa  mycket mera.  

Pa  fra gan vad en kommunekolog jobbar med, bera ttar Johanna att det 
a r ett varierande och utmanande arbete. Varierande, i den bema rkelsen 
att det via projektpengar kan ges mo jligheter att jobba med projekt 
som engagerar. Utmanande, eftersom Skelleftea  va xer, 
bostadsbyggande a r prioriterat och bosta der av varierande slag byggs i 
snabb takt. Samtidigt, med det stora behovet av byggande, ma ste 
ha nsyn tas till naturen, behovet av rekreationsomra den och den 
biologiska ma ngfalden. Johanna pekar pa  att det finns fo rdelar med en 
fo rta tad stad utifra n att avsta nd, behov av transporter och biltrafik 
minskar. Men, att ma nniskors behov av gro nomra den, parker och luft 
ma ste beaktas. I sluta ndan a r det ju va ra politiker som besta mmer hur 
Skelleftea  kommun ska bebyggas utifra n tja nstema nnens underlag.  

Pa  kommunens hemsida finns en fo rdjupad o versiktsplan o ver 
Skelleftedalen, da r planerad bebyggelse och gro nomra den finns 
inlagda.  

 

En viktig uppgift fo r Johanna och hennes kollegor a r information. Ällt 
ifra n kra ftpesten i a lven till mo rdarsniglar och invasiva va xter beho ver 
kommuniceras till oss medborgare. Kommunen har liten mo jlighet att i 
egen regi ansvara fo r beka mpning av oo nskade va xter och djur, utan a r 
beroende av hja lp fra n befolkningen. 

Fo lj ga rna instagramkontot: natur_miljo_skelleftea  
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Och, sa  kommer vi tillbaka till "mo rdarsnigeln".  

Den har hittats pa  ett antal lokaler i Skelleftea . Den finns, kan man sa ga, 
i anslutning till handelstra dga rdar eller andra sta llen da r man hanterar 
ma nga  va xter som kommer so derifra n. Fo re detta Rydlinge, 
kommunens va xthus pa  Norrbo le, samt ocksa  den nya rondellen pa  
Gymnasieva gen, da r sniglarna fo ljt med tra den som planterats i 
rondellen, a r sta llen da r man hittat "mo rdarsniglar" 

Kommer sniglarna att sprida sig vidare och bli ett stort problem i va r 
kommun? Kanske inte, vi har kalla vintrar med frost i marken. Tja len 
do dar a ggen och o verlevande exemplar av sniglar 

"Mo rdarsnigeln" a r etablerad i Sverige sedan 1976. Den 

a r vanlig i tra dga rdar, jordbruksmark, tra dga rdar och andra fuktiga 
omra den. 

Ä ggen finns ofta under krukor, bra dor och sa dant som bildar ett fuktigt 
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mikroklimat. "Mo rdarsnigeln" a r vanlig fra mst i so dra och mellersta 
Sverige, men finns sa  la ngt norrut som Pitea . 

 

Sniglarna eller a ggen fo ljer med va xter, va xtmaterial, och 
gro nsaksplantor som ko ps. Ä ggen ser ut som vita sma  kulor med en 
diameter pa  ca 3-4 mm. De sitter ofta tillsammans med 20-30 stycken i 
en samling.  

Det finns olika sa tt att beka mpa sniglar, det ga ller ocksa  fo r a kersniglar, 
en mindre snigel, men som kan go ra stor skada i va ra tra dga rdar.  

Det effektivaste sa ttet a r att klippa av huvudet med en sax.  

Ätt skapa en barria r med exempelvis koppartejp runt favoritva xter 
eller rabatter a r ett effektivt skydd. Man kan ocksa  med fo rdel 
anva nda antingen kalk, aska eller sa gspa n runt va xter man vill skydda. 

Ja rnfosfat (Ferramol), ett giftigt medel fo r a kersniglar som inte 
pa verkar andra djur. 

Nematoder a r en mo jlighet att effektivt beka mpa sniglar helt 
biologiskt. Det a r mikroskopiska maskar som infekterar och do dar 
sniglarna. Exempelvis Nematod S eller Nemaslug. 

Man kan ocksa  go ra enkla fa llor, till exempel genom att la gga ut ett 
stort blad, en bilmatta eller gammal do rrmatta. Sniglar samlas da  da r 
och det blir enklare att samla upp.  

Personligen brukar jag plantera Tagetes som en indikator fa  
fo rekomsten av sniglar. Blir plantan uppa ten a r det dags att beka mpa 
sniglar. 

En fin sammanfattning om hur viktigt det a r med tra d i va r omgivning 
a r: 3  30  300. Dessa siffror betyder att varje person ska kunna se minst 
3 tra d fra n sin bostad, skola eller arbetsplats. Varje stadskvarter ska ha 
minst 30% kronta ckningsgrad d.v.s. hur stor del av en yta som skuggas 
av tra dkronor. Älla ska ha max 300m. till ett gro nomra de. 

 

Gunilla Bohman och Aina Holmgren 
 

https://stick.se/snigel/mest-salda/nematod-s-100-m2-mot-mordarsnigel/
https://stick.se/snigel/nemaslug-nematoder-100-m2/
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Vad innehåller säcken med kogödsel, egentligen? 

 

Kogo dsel a r ett utma rkt go dsel, 
la ngtidsverkande och na ringen finns kvar i 
jorden a ven a r tva  och tre. Vi ko per den i 
sa ckar, ofta med en glad kossa  tuggandes 
pa  gro nt gra s, detta fo r att ge oss ra tt 
associationer. 

 

Sa , na r vi ko per sa ckar med kogo dsel pa  
coop, Grannga rden eller Blomsterlandet, 

vad a r det da  vi ko per? 

Ha r kommer lite fakta om vad som kan finnas i sa cken. Fo rst kommer 
en liten beskrivning av vad inneha llet kan vara och i tabellen la ngst ner 
finns en redovisning av ma ngder i olika varuma rkens produkter. 
Tyva rr, a r det inte alltid inneha llet sta mmer med namnet pa  pa sen. 

 

Hygieniserad, ska go dseln vara. Det har EU besta mt. Go dseln va rms 
upp till antingen 52 eller 70 grader. Det go rs naturligtvis fo r att 
fo rhindra smitta men tyva rr do dar det ju en stor del nyttiga 
mikroorganismer ocksa . 

Biokompost, a r en rest fra n framsta llning av biogas. Det kan vara 
restprodukter fra n jordbruket eller livsmedelsindustrin. Helt OK, men 
det a r inte kogo dsel. 

Grönkompost, a r som det la ter komposterade va xter. 

Torvmull, a r ofta det dominerande inneha llet. Vitmossetorv eller 
bruntorv anva nds och det kommer da  fo rsta s fra n va ra torvmossar. 
Billig, och na ringsfattig, det a r helt kort utfyllnad. Tyva rr bidrar ocksa  
utvinningen av torv till o kade utsla pp av va xthusgaser 

Mineralgödsel, a r helt enkelt konstgo dsel 

Hönsgödsel, a ven den hygieniserad, tillfo r snabbverkande kva ve. 
Tyva rr a r den kortverkande, efter tva  a r a r na ringen borta ur jorden. 
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Pelleterad kogödsel, importeras billigt fra n fra mst Holland och det a r, 
som det la ter, kogo dsel som torkats och pelleterats 

Det kan alltsa  rekommenderas att man tar en snabbtitt pa  
inneha llsfo rteckningen 

na r man ko per sin "kogo dsel" 

Ka lla till artikeln kommer fra n:  

https://www.odlamat.com 

Tabellen a r fra n 2021 

Aina Holmgren  
 

https://www.odlamat.com/
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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 maila till Lena 
Holmström  
lena.k.holmstrom@gmail.com 
eller ring på 070-653 51 97 och så 
säger hon hur det går till. Det går 
också att bli medlem vid våra träffar.   
 
 

 

mailto:lena.k.holmstrom@gmail.com

