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GRObladets 

Redaktionskommitté 

 

Aina Holmgren 

Gunilla Bohman 

Tatiana Henriksson, layout 

info@systudion.se 

 

Bidrag till GRObladet skickas till  

Tatiana Henriksson 
info@systudion.se 

 
Vi hoppas på trevliga bidrag 

 
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  
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När börjar sommaren? 

Om vi frågar meteorologerna på SMHI så är svaret: 

"Om dygnsmedeltemperaturen är 10,0°C eller högre fem dygn i följd, säger vi 
att sommaren anlände det första av dessa dygn. Även om det blir en återgång 
till lägre temperaturer därefter så räknas det fortfarande som sommar." 
I skrivandets stund är inte sommaren här riktigt än. Men ljuset är här, 
dagarna blir längre och nätterna kortare. Snön smälter bort och nu börjar 
trädgården vakna.  Vi har i stort sett lämnat pandemin, vi får träffas, ta 
varandra i hand och resa igen.  O, just när Coronan släppte greppet kom 
kriget till Europa, ett angrepp av Ryssland på ett fredligt Ukraina. Ett krig 
som påverkar hela världen. Matbrist i fattigare delar av världen eftersom 
Ukraina varit en stor exportör av både säd och konstgödsel. Även Sverige 
påverkas av stigande priser på bland annat konstgödsel. Vi behöver värna 
våra bönder i Sverige och särskilt våra lokala bönder. När  priser för 
drivmedel och konstgödsel stiger, stiger priserna i affären. Men, vill vi ha kvar 
våra bönder måste vi verkligen köpa lokalodlat.  
Ett riktigt bra initiativ som vi har här i Skellefteå är vår Reko-ring, där vi kan 
förbeställa och köpa mat direkt från producenterna, utan mellanhänder. 
Gruppen, Rekoring Skellefteå finns på Facebook, där beställer du och får 
bekräftelse av producenten.  
Trädgårdssällskapet har ett riktigt bra program för sommaren. Intressanta 
caféer, plantmarknad, öppna trädgårdar är inplanerade. Programmet i detalj 
finns här i Grobladet   
Planteringen Rondellen är ju en återkommande mycket uppskattad aktivitet i 
föreningen.  
I sommar går trädgårdsresan till Gallejaure, med omgivningar. Passa på att 
anmäla dig innan bussen blir full. 
Pollineringsveckan den 14-22 maj. Skellefteå kommun i samarbete med 
Guldstadens bigård och Naturskyddsföreningen har olika aktiviteter. Under 
veckan kommer Pollinera Sveriges utställning SURR att visas  
Vi har mycket att se fram emot i sommar och vi hoppas som vanligt på en 
sommar med lagom mycket värme, lagom mycket sol och lagom mycket regn 
och har vi tur blir det just det. 

Gunilla Bohman 
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Rondellen 

Vi ska plantera  Rondellen i Bonnstan i år också. Planteringen  är så 
uppskattad av besökare. Vill du vara med och sköta om planteringen 
en vecka i sommar så anmäl dig till: gunilla.ursviken@gmail.com 
Vi ses Gunilla Lundmark 
 

Årets perenn 
 

 

 

 

 
Årets perenn 
Diamantrör, Calamagrostis 
brachytricha är årets perenn. 
Den är ett vackert 
prydnadsgräs med en 
härdighet som räcker för hela 
landet, så är det nog med alla 
Årets perenner. 
Hösten är den årstid  då 
gräsets skönhet verkligen 
visar sig. De skira fluffiga 
blomvipporna i ljust rosa 
med inslag av grönt 
är dessutom efter ett regn 
fulla av  vattendroppar som 
skimrar som diamanter. Det 
svenska namnet kommer av 
detta. En växtplats med 
normalfuktig, väldränerad 
jord är bäst för årets perenn.  
Aina Holmgren 
 

 

Utgivningsplan för GRObladet 2021 
Nr  sista manusdag Utkommer 
1/2022  1 maj  ca vecka 22 
2/20211 15 oktober  ca vecka 40 
Annonspriser:  Helsida 500:- Halvsida 300:- 

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 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 

Information om samköp 
 

Samköpsprodukter säljs i år genom att du beställer på vår 
nya mailadress: info@skellefteatradgardssallskap.se, 
Utlämning av produkterna sker på plantmarknaden 4/6 på 
Nordanå. 

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
mailto:info@skellefteatradgardssallskap.se
http://www.skellefteatradgardssallskap.se/
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Sommarresa 20220813 

Vi åker  till Gallejaure 13 augusti från folkparkens parkering med 
buss  klockan 08.00.  
Första stopp blir, Gallejaurs kulturreservat. Efter  rundvandring i 
reservatet  äter vi lunch i  restaurangen. Resan går sedan vidare till 
Mari och Kurt-Åke Holmqvist ekologiska odling i Kattistjörn. Nästa 
punkt på programmet blir till .... och fika blir i någon av trädgårdarna.  
Hela resan med mat kostar 400kr. Du anmäler dig genom att betala in 
summan på plusgiro 66713-9, glöm inte att skriva ditt namn. Anmäl 
dig så fort som möjligt, när resan är fulltecknad, återbetalar vi avgiften 
till den som anmäler sig för sent. 
 

 

 

 

Årets pelargon. 

 

2022-års pelargon heter 
Calliope Soft Coral. Blommorna 
är corallfärgade, stora liksom 
växten är. Den har ett runt och 
buskigt växtsätt. Med de allt större 
hårda utemiljöerna behövs det även 
större växter i större 
planteringskärl, där passar årets 
pelargon utmärkt.  
Soft Coral är som en modern 
Mårbacka. Den passar både på 
fönsterbrädan, i entrèkrukan, i 
balkonglådan eller i rabatten, välj 
själv. 
Aina Holmgren 
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Program 2022 

Lokal i höst meddelas på hemsida och Mail. 

 
4 juni  

kl. 11:00-13:30 

Plantmarknad på Nordanå området, vid 
Kågegården. Anmälan till 
lena.k.holmstrom@gmail.com om du vill 
sälja plantor.  10% av din inkomst av 
försäljningen går till föreningen. Ni som 
säljer får handla av varandra innan 11.00.  
Har du ett extra bord att ta med så 
uppskattas det, det kan behövas. 

8 juni 

kl. 17:00-20:00 

Besök på Hälsans trädgård  Medlemmar 
handlar med 15% rabatt under kvällen. 

29 juni 

kl. 18:00-20:00 

Öppen trädgård hos Gunilla Frimodig 

Bystedt Gummarksnoret 40 Skellefteå 

13 juli 

Kl. 18:00-20:00 

Öppen trädgård hos Asta Burvall 

Örlogsgatan 12 Ursviken 

10 augusti 

kl. 18:00-20:00 

Öppen trädgård hos Gabriella Nygren 

Klutmark 172 Skellefteå 

13 augusti 

kl. 08:00 

Sommarresan till Gallejaure är 220813, 
avresa kl. 8.00 från folkparkens parkering. 

17 augusti 

kl. 18:00-20:00 

Öppen trädgård hos Kristina Ekenstedt 

Södra Ringvägen 15 Skelleftehamn 

12 september 

kl 18.00 

Höstfest med soppa, skördelotteri Ta gärna 
med lotterivinst från något av sommarens 
skörd. Vi samtalar om hur odlingen gått 
under denna säsong. 

11 oktober 

kl 19:00 

Trädgårdskafé program meddelas senare, 
se hemsidan 

14 november  
kl 19.00 

Trädgårdskafé, program meddelas senare, 
se hemsida 

mailto:lena.k.holmstrom@gmail.com
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Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 

 
 
 
 
 
 

Solkompost 
 

 

Solkompost är en enkel variant av 
kompost. Jord ,köksavfall en burk 
att göra komposten i, en pinne att 
röra med  och solsken, det är vad 
som behövs för denna variant av 
kompost. Räkna med 2 delar 
köksavfall och 1 del jord. När 
behållaren är full sätts locket på, 
men på glänt. Komposten sätts ut i 
solen eller i ett soligt fönster 
inomhus. Om den står ute i solen, 
försök maximera värmen. I 
soljorden är det plantering som 
gäller, inte frön eller lök. Man kan 
sätta plantorna direkt i 
solkomposten. 
Läs mera om solkompost på 
tidningen LANDs hemsida. 
Lycka till! 
Aina Holmgren 
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Försäljning av samköpsprodukter  

 

 

Renfors Grönsaker har 10 % för medlemmar hela sommaren, 
dock ej det ätbara plantor. Nytt tel. 070-3239908 

 

 
 

 
Fiberduk Lutracil  
23 g/kvm 
Bredd 10x5 meter – 125 kr 
Sticketiketter 
För märkning av plantor 
100 st – 45 kr 
Bycobakt, flytande gödsel 1,5 
liter 35kr 
Bycobaktgranulat, 3 liter 30kr 
hel säck 400kr 
 

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

Krukor till perenner: 

Plastkrukor 9x9x10, 2 kr/st 

Plastkrukor 11x11x12, 2 kr/st 

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

Insektsnät, nylon mot t ex 

kålfjärilar, fåglar 5x6 meter 325kr 
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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 

 
 

 

 

http://www.ovesplantor.se/
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Rådgivning: 1795 kr per timme 

Skötsel 650 kr per timme 
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SURR 

Från den 14 maj kan alla som besöker Stadsparken se Lena Granfelts 

utställning, porträtt på olika pollinerande insekter som humlor, 

honungsbin, blomflugor, solitärbin, fjärilar och skalbaggar. 

Utställningen är en del av Pollineringsveckan i Skellefteå. 

Grundarna av Pollinera Sverige Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius 
Kristiansen säger så här om att utställningen nu kommer att visas 
bland annat i Skellefteå  
- Bilderna i SURR fick ett oväntat genomslag när de visades förra våren. 
Intresset för att visa fotografen Lena Granefelts bilder har varit stort, 
så det ska bli spännande att se den på nya platser runt om i landet. 
Stadsparken i Skellefteå skapar ett grönt stråk mitt i centrum som 
binder ihop staden med älven och erbjuder många möten. 
Med utställningen SURR och övriga aktiviteter  under 
Pollineringsveckan är tanken att uppmärksamma Sveriges 
pollinerande insekter. Tyvärr är många av dem  hotade och det här är 
ett sätt att öka medvetenheten och förståelsen hos allmänheten  Surr 
är bara en av de aktiviteter som ordnas under Pollineringsveckan 
2022. 
Källa Skellefteå kommun.se 
Gunilla Bohman 

Plantmarknad 
Lördag den 4 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. 

 

http://kommun.se/
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Vargviksgårdens Trädgård 
www.vargviksgardenstradgard.se 

Den 4-6 juni kl 11-18 inleds säsongen 
med Öppen Trädgård!  

11-12 samt 18-19 juni gäller samma 
tider. Därefter, ring 070-260 39 11 så 
hittar vi en passande tid för ert besök.  

 

Ytterligare evenemang under sommaren är: 

 Tusen trädgårdar 
    Söndag 3 juli kl 10-17 

 Lands Öppen Trädgård 
    Söndag 17 juli kl 12-18 

 

Det kommer även dyka upp fler tillfällen för Öppen 
Trädgård så håll utkik på hemsidan!   

Just nu finns ett antal av årets nyheter 
ute på hemsidan men ytterligare nyheter 
kommer fortlöpande att komma in under 
hela säsongen. 

 

På bilden, del av nytt parti från 2021 
 

Varmt välkomna att göra ett 
besök, bara för att titta eller för 
att handla. Massor av fina, tåliga 
och kraftiga växter utlovas! 

 

Hälsningar Märta Eklund 

http://www.vargviksgardenstradgard.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.  
 
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

