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Välkommen 2017!
Nytt år, nya möjligheter. 2017 är året då Umeå får en 
gemensam och stark trädgårdsförening som samlar 
alla trädgårdsentusiaster under ett tak. Umeå Stads 
Trädgårdssällskap och Umeå Sockens Trädgårds-
sällskap går ihop och nytt namn är Umeå Trädgårds-
sällskap. Tyvärr kommer medlemskorten ha Umeå 
Stads Trädgårdssällskaps namn, men det ska änd-
ras 2018. Detta beroende av det sena beslutande 
extra årsmötet. Vi ser fram emot nya bekantskaper, 
nya trädgårdar och ny energi under 2017. 

Umeå Trädgårdssällskap är en ideell förening som 
2017 kommer att nästan fördubbla sina ca 570 med-
lemmar. Föreningen är i sin tur medlem i Riksför-
bundet svensk trädgård och därmed ingår bland 
annat en prenumeration på Sveriges största träd-
gårdstidning Hemträdgården. 

Under vintern...
...träffas vi vanligen första måndagen i månaden 
och erbjuder då ett intressant föredrag, aktuell 
information, lotterier och fika. Dessutom lottar vi 
alltid ut Månadens present från Marias Blommor. 

De flesta möten hålls på Tegs församlingsgård, 
Jägarvägen 16 ? men inte alla. Vid föredrag tar vi en 
liten entré, men då ingår fika. 

Vår, sommar och höst...
...erbjuder vi växtmarknader, besök i plantskolor, 
trädgårdsresor och besök i privata trädgårdar. 

Kom ihåg: 
Många aktiviteter annonseras under Evenemangs-
guiden och gilla oss på Facebook för den färskaste 
informationen. Senaste nytt och ändringar finns på 
webben: 

www.umeatradgard.se

Kontakta styrelsen: 
Post :
Umeå Trädgårdssällskap
c/o Pia Friberg
Tjärhovsgatan 22C
904 20 Umeå
piafriberg2@gmail.com

E-post:
info@umeatradgard.se

Medlemsansvarig:
Maria Karlsson
070-321 40 58
makhagn@hotmail.com

Webb:
www.umeatradgard.se

Facebook:
facebook.com/umeatradgard
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Månadsmöten & trädgårdsträffar
 ? i samarrangemang med studieförbund

Må 6 mar Trädgårdsworkshops & fröbytarafton Tegs församlingsgård
kl 19.00 Kvällens ämne är bl a odla i pallkrage och vika Medl 30 kr, övr 60 kr

fröpåsar. Info om fröbytarafton på sidan 13.

Må 6 feb Årsmöte Tegs församlingsgård
kl 19.00 Årsmöte och bildvisning från året som gott. Medl fri entré, 

Fika med semlor! övr 60 kr

Må 3 apr Trädvårdande beskärning Tegs församlingsgård
kl 19.00 André Wännman berättar om olika aspekter Medl 30 kr, övr 60 kr

på trädbeskärning. Varför? När? Hur?

kl 18-19 Krukväxtmarknad ? plantor och sticklingar Tegs församlingsgård
Info till säljare och köpare på sidan 13.

21-23 apr Mässa: Nolia Trädgård Nolia, fotbollshallen
Välkommen att besöka vår monter! Använd Dragonfältet
din rabattkupong på sidan 22.

Ti 20 jun Nya medlemmars träff Haga Trädgård
kl 17.30 Komigångkurs för alla nya medlemmar. Östra idrottsallén 17

OBS! Anmälan till Inger 070-689 22 70. Se sidan 15

Ti 20 jun Öppen trädgård på Haga Trädgård Se sidan 20

On 28 jun Öppen trädgård på Rödäng Se sidan 20

Må 12 jun Vårens växtmarknad Forslundagymnasiet
kl 18.30 Info till säljare och köpare på sidan 13.

On 24 maj Besök på Trädgård Väst Se sidan 19

Må 29 maj Besök på Trädgår'n i Bygdeå Se sidan 19

To 8 jun Besök på Hägnaregårdens Trädgård Se sidan 19
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Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel. Kontrollera gärna tid och plats på 
www.umeatradgard.se och www.facebook.com/umeatradgard, där finns mer information och 
senaste nytt. 

Må 6 sep Trädgårdens växtskydd Tegs församlingsgård
kl 19.00 Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare hos Medl 30 kr, övr 60 kr

Svensk Trädgård, föreläser om växtskydd i 
trädgården.

Må 25 sep Äpplets dag
Se vidare info på www.umeatradgard.se.

Må 2 okt Skillnadens Trädgård Åkerbloms
kl 19.00 Sara Bäckmo, odlare och författare, berättar Medl 100 kr, 

om hur hon skapat en ekologisk odlardröm övr 150 kr
med täckodling av grönsaker och perenner,
samt bokashikompost som jordförbättring.

Må 6 nov Liljor Tegs församlingsgård
kl 19.00 Åke Holmkvist föreläser om utvalda liljor, Medl 30 kr, övr 60 kr

deras förökning och skötsel.

Må 4 dec Julspecial
kl 19.00 Trevlig samvaro med julstämning. Föranmälan: 

Doris (070-654 84 81) el Therese (070-986 17 24).

Sö 6 aug Öppen trädgård på Sofiehem Se sidan 21

Sö 13 aug Öppen trädgård i Innertavle Se sidan 21

Sö 20 aug Öppen trädgård hos odlarföreningen Åran Se sidan 21

Må 21 aug Höstens växtmarknad Forslundagymnasiet
kl 18.30 Info till säljare och köpare på sidan 13.

Lö 12 aug Trädgårdsresa söderut Se sidan 19

Sö 2 jul Öppen trädgård på Hällans trädgård Se sidan 20

Sö 16 jul Öppen trädgård i Håknäs Se sidan 20

To 27 jul Busspromenad Se sidan 20
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Medlemsrabatter & förmåner
Hemträdgården ? sex nummer per år, direkt i din brevlåda

Marias blommor ? 10 % på snittblommor, krukväxter och ytterkrukor

Markstenshuset ? 10 % rabatt på marksten

Trädklippet ? 50 kr rabatt för medlemmar på fruktträdsbeskärning. 
Certifierad fruktträdsbeskärare. Se www.tradklippet.se. 
070-2105299

Robert Eriksson ? 50 kr rabatt vid beskärning av träd/buskar. 070-609 27 48

Magnus Nordström ? 50 kr rabatt vid beskärning av träd/buskar (sp fruktträd)
samt vid trädgårdskonsultation. 070-364 98 70

EKO-trädgård ? 10 % på samtliga arbeten, inkl. trädfällning och stubbfräs-
ning. Se www.eko-tradgard.se. 073-800 03 83

RST:s centrala avtal ? rabatter på trädgårdsböcker, plantskolor, fröbutiker, träd-
gårdar/parker, design och övernattning. 
Se www.tradgard.org

LE Maskin ? 15 % rabatt på hyra av trädgårdsmaskiner: gallervält,
jordfräs, röjsåg/kantskärare, såmaskin och häcksax.
Se www.lemaskin.se

Hägnaregårdens ? 10 % rabatt på växtinköp. 
Trädgård Se www.hagnaregarden.se

Norrstubben ? avlägsnar oönskade stubbar och träd. 15 % rabatt till  
                    medlemmar. Se www.norrstubben.se

Trädgård Väst ? 10 % rabatt vid medlemskväll 24 maj. Se 
www.tradgardvast.se. 070-246 63 36

Rabatterna gäller mot uppvisande av medlemskort. Vi reserverar oss för ändringar. 
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Fröbytarafton 6 mars
Vid entrén lämnar du in dina påsar med fröer och får en biljett med en 
siffra på i din hand. Därefter lottas ordningen på vilka som får välja fröer.

FRÖINSTRUKTIONER
Fröerna ska vara fräscha och fina, max ett eller två år gamla. Varje påse ska vara
tydligt uppmärkt med kategori och namn (svenska). Minst fem fröer (1 st lök/knöl) i 
varje påse och du får lämna hur många påsar med fröer som du själv vill. Kategorier 
att välja bland är: grönsaker, anueller (ett åriga blomsterväxter), bienner (tvååriga,
blomsterväxter), perenner och till sist knölar och lökar.

Växtmarknader
Sälj dina frösådder, sticklingar och delade växter ? och köp av andra till ett 
förmånligt pris. 

Krukväxtmarknad i april
Må 3 apr kl 18-19 Krukväxtmarknad på Tegs församlingsgård

Säljare: Märker, prissätter och tar själv betalt och städar efter sig. Bord finns 
att låna. Uppställning 17.30-18. Boka plats senast 2 april: Inger 
Lindström, 070-689 22 70.

Köpare: Försäljning endast kl 18-19. Ta med egna kassar och pengar i små 
valörer.

Vårmarknad i juni & Höstmarknad i augusti 
Må 12 jun kl 18.30 Vårens växtmarknad, Forslundagymnasiet

Må 21 aug kl 18.30 Höstens växtmarknad, Forslundagymnasiet

Säljare: Tar med eget bord samt märker, prissätter och tar själv betalt. Upp-
ställning från kl 18, köp mellan säljare under uppställning. Pris: 50 
kr/m, betalas kontant på plats. Boka plats senast 11/6 resp 20/8 till 
Doris (070-654 84 81) eller Therese (070-986 17 24).

Köpare: Växtmarknaden öppnar 18.30. Ta med egna kassar och pengar i små 
valörer - plus alla vänner och bekanta!
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Medlemskap

Medlemsavgift för 2017 är 290 kr. Familjemedlem betalar 20 kr. Efter 1 juli 
betalar ny medlem halv avgift (145 kr), familjemedlem 20 kr. Nya medlem-
mar betalar avgiften till RST, pg 1215-3. Skriv namn, ev. familjemedlem, 
adress och ?Umeå Trädgårdssällskap? på inbetalningskortet.
Redan medlem i en annan trädgårdsförening som också är ansluten till RST? 
Då betalar du separat för det dubbla medlemskapet (60 kr till pg 1215-3), skriv 
ditt namn, din adress samt den förening dubbelt medelmskap gäller (Umeå 
Trädgårdssällskap) på talongen eller i meddelanderutan. Om du inte rymmer 
allt skickar du ett mail till medlemsservice@tradgard.org med allt som stod i 
meddelanderutan + det som inte fick plats.

BJUD EN VÄN
På årsmötet kan alla medlemmar hämta en gratis biljett till en vän som alltså 
kan besöka ett månadsmöte helt kostnadsfritt.
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Redskap att låna
Medlemmar kan låna trädgårdsredskap. Kontakta ansvarig person. Se adress och 
telefon nedan. 

Redskap att långa i högst tre dagar Kontakta
Grensax ? skärkapacitet på cirka 4 cm Inger L
Toppsax med talja och förlängbart skaft Inger L
Mindre spruta ? 5 liter Inger L
Stångsåg Inger L
Gallervält Maria K
Såmaskin/gödsel-och kalkspridare (kornad kalk) Maria K

Ansvariga:
Inger Lindström Östra idrottsallén 17, Haga 070-689 22 70
Maria Karlsson Hissjö 325 070-321 40 58



Gratis rådgivning
Som medlem i Umeå Trädgårds-
sällskap har du tillgång till gratis 
rådgivning från våra trädgårds-
rådgivare. Fråga om skötsel och 
underhåll av träd, buskar och pe-
renner. 
Föreningens rådgivare är Inger Lind-
ström. Ring Inger, 070-689 22 70. Hon 
är också med på de flesta månads-
möten. 

På RST:s kansli finns Lise-Lotte 
Björkman som svarar på frågor om 
allt som har med din trädgård att 
göra. Tisdag?torsdag kl 9?12, ons-
dag även 13-16. 
E-post: radgivning@tradgard.org. 
Tfn: 08-758 86 36.

Nya medlemmars 
träff
Tisdagen den 20 juni kl 17:30 hälsar 
vi alla NYA medlemmar välkomna 
på en komigångkurs. Det blir en pe-
dagogisk trädgårdskväll med tema 
Trädgårdens rum hos vår rådgivare 
inom trädgård, Inger Lindström. Vi 
vandrar runt i trädgårdens rum me-
dan du får tips om hur du kan pla-
nera och använda perenner, buskar 
och träd.

Platsen är Haga Trädgård, Östra idrotts-
allén 17. Observera att du måste an-
mäla dig till Inger på 070-689 22 70.
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Trädgårdsresa söderut 12 augusti
Vi besöker kända Villa Fraxinus med en fantastisk trädgård och dessutom vack-
ra byggnader, granitblock, dammar och en vinterträdgård. Här stannar vi, tar en 
medhavd förmiddagsfika, och får en guidning. Därefter besöker vi Monicas träd-
gård i Salsåker, med en mindre plantskola. Lunch intas i mysig hamnmiljö i 
Norrfällsviken. När vi sedan drar oss hemåt gör vi  bland mycket annat ett stopp 
hos trevliga Sundåsens Plantskola i Domsjö.
Avresa från Fridhemsgymnasiets stora parkering lördag 12 augusti kl 07.30. Åter ca kl 
21.00. Pris inkl lunch och eftermiddagsfika: Medlem 450 kr, övriga 700 kr. Betalas på 
månadsmötet i februari eller mars, gärna med swish. Medlem som vill betala kontant 
får hjälp av någon i styrelsen! Du kan också betala till föreningens bankgiro 247-6224, 
ange ?resa? + namn som meddelande. Du är anmäld då du betalat, anmälan är bind-
ande. Resan ställs in vid för få anmälda. Max antal är 45 personer. Ta med förmid-
dagsfika, mellanmål, rätt kläder, täta backar och påsar, kontanter, nyfikenhet och ett 
glatt humör! 

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Besök i plantskolor
Följ med på trevliga besök i plantskolor och handelsträdgårdar ? ofta med 
specialerbjudanden till våra medlemmar! Ingen föranmälan eller entré.

On 24 maj Besök på Trädgård Väst 10 % rabatt
kl 17-20 Tag infarten Rödbergsvägen vid Beijer.

Må 29 maj Besök på Trädgår'n i Bygdeå 15 % rabatt
kl 19 Skyltat från E4an, avfart 2 km norr om Bygdeå eller 

genom byn.

To 8 jun Besök på Hägnaregårdens Trädgård 20 % rabatt
kl 18-20 Kör mot Vindeln, efter Håkmark sväng vänster vid 

skylten "Plantskola" och fortsätt sedan ca 800 m.
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Öppna trädgårdar
Välkommen att titta in i och låta dig inspireras av årets utvalda privata 
trädgårdar. I vissa trädgårdar säljer ägarna plantor ? ta med egna kassar och 
pengar i små valörer. Ingen föranmälan eller entré.  

Ti 20 jun Öppen trädgård på Haga Trädgård
kl 18.30- Inger Lindström visar sin mycket innehållsrika och välplanerade
20.30 trädgård. Inger är föreningens rådgivare och hos henne kan du få många 

goda tips.
Adress: Östra idrottsallén 17. Tel: 070-689 22 70.

On 28 jun Öppen trädgård på Rödäng
kl 18-21 Maj-Britt Ejehult visar sin kvadratiska villaträdgård. Skapad sedan 2009 

med rhododendron, perenner och mycket mera.
Adress: Durstråket 2. Tel: 070-664 87 84.

Sö 2 jul Öppen trädgård på Hällans trädgård, Bjännsjö
kl 12-16 Lummig, 25-årig trädgård med slingrande gångar, stora alpinpartier, 

perennplanteringar, växtus, plantförsäljning och nyanlagd stumpery-
anläggning. Andra delar växer friare på gammal skogs- och åkermark.
Adress: Bjännsjö 32. Tel: 070-693 27 04.

Sö 16 jul Öppen trädgård i Håknäs
kl 12-16 Daniel Grankvist och Anders Ringnér visar sin trädgård vid ett Per 

Albin-torp i skogsbrynet fylld med rosor, buskar och perenner i en salig 
blandning. Lummigt och färgglatt är ledordet. Vägbeskrivning: Sväng 
från E4 vid Håknäs, genom byn, förbi sägen och tjärnen. Där skogen tar 
vid ligger huset. Parkera längs stora vägen och följ skylten.
Tel: 070-532 67 26.

To 27 jul Busspromenad
kl 17 Samling vid Tegs församlingshem. Turen går till Bratvold, Västerfjärden 

vid Berga och Sylvia Jonsson Ansmark. Fika vid Stöcksjö bygdegård.
100 kr/person, i priset ingår transport och fika.
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Utförligare beskrivningar finns på www.umeatradgard.se.

Sö 6 aug Öppen trädgård på Sofiehem
kl 13-16 Sven och Karin Gruffman bjuder in oss till sin blomrika trädgård. I 

denna personliga trädgård finns bl a damm med fontän, dahlior och 
rikblommande perenner.
Adress: Kolgårdsvägen 8, Gimonäs. Tel: 090-19 76 65.
OBS! Parkeringsförbud efter gatan, se vidare info på www.umeatradgard.se.

Sö 13 aug Öppen trädgård i Innertavle
kl 12-16 Stina och Håkan Johansson hälsar oss välkomna till sin trädgård. Här 

gillas barrväxter och perenner, det finns köksträdgård, växthus samt en 
damm med fiskar.
Adress: Allmogevägen 4. Tel: 070-676 71 39.

Sö 20 aug Öppen trädgård hos odlarföreningen Åran på Mariehemsängarna
kl 14-16 Besök ett av Umeås koloniområden med lotter som sköts av ett gäng 

hängiva odlare! Vägbeskrivning: Lämna bilen på parkeringen vid Bränt-
bergsbacken, gå mot foten av backen och håll till vänster. Lotterna ligger 
mellan Bräntberget och MSKs konstplan. Tel: 070-180 06 26.
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