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Kallelse till årsmöte!
Alla medlemmar i Umeå Trädgårds-
sällskap kallas härmed till ordinarie 
årsmöte. 
Måndag 24 maj 2021–19.00
Lokal: Meddelas senare via hemsida, 
annons i VK samt sociala medier. 

Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar
Dagordningen innehåller bland 
annat: Verksamhetsberättelse och 
bokslutsrapport, revisionsberättelse, 
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 
fastställande av årsavgift för 2022, 
budget och arvoden, val av ordfö-
rande, val av ordinarie ledamöter 
och suppleanter samt av revisor och 
suppleant, övriga val, medlemmar-
nas motioner och övriga frågor.
 Årsmöteshandlingarna finner du 
på – www.umeatradgard.se senast 
den 17 maj samt på årsmötet.
 Motioner och förslag ska vara 
styrelsen tillhanda senast en månad 
innan årsmötet. Skicka ditt bidrag till:
umeatradgardssallskap@gmail.com 
eller Ulrika Söderlund, Stugvägen 
11, 903 55 Umeå.

Välkomna!

//Styrelsen

Vi ställer inte in, vi ställer om!
2020 blev ett minst sagt knasigt år, 
som ingen av oss var förberedd på. 
Men det vi säkert vet är att det kom-
mer en framtid och här presenteras 
programmet för 2021!
 I årets program har vi försökt 
planera på vanligt sätt men har givet-
vis haft rådande pandemi och FHMs 
gällande råd för våra sammankom-
ster i bakhuvudet under tiden. 
 Med tanke på dessa omstän-
digheter behöver vi tyvärr begränsa 
årets besök till samtliga öppna 
trädgårdar till enbart våra medlem-
mar. Det finns dock ett undantag, 
och det är att du som redan är 
medlem kan skriva ut “Bjud en 
vän” från hemsidan och på så sätt 
ta med dig en vän på besök i de 
öppna trädgårdarna. Är du inte 
redan medlem kan du förstås bli det 
på plats. 
 Kom ihåg att alltid visa ditt med-
lemskort och att besöka vår hem-
sida, Facebook eller Instagram 
innan du åker – vi publicerar alltid 
senaste information och ändringar 
där!
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Välkommen
Umeå Trädgårdssällskap är en ideell förening som 2020 var Norrlands 
största trädgårdsförening med 714 medlemmar. Under vintern träffas vi 
första måndagen i månaden och erbjuder då en intressant föreläsning, aktu-
ell information, lotteri (tag gärna med dig vinster) och fika. Dessutom lottar 
vi alltid ut Månadens present från Marias Blommor. Vid föredrag har du som 
medlem alltid rabatt vid entrén. 
 Vår, sommar och höst erbjuder vi växtmarknad, besök i plantskolor, träd-
gårdsresa, trädgårdspromenad, nya medlemmars träff och besök i privata 
trädgårdar. 
 Många aktiviteter annonseras i Västerbottens-Kuriren och genom sociala 
medier. Följ oss på Facebook och Instagram: @umeatradgardssallskap 
för att få den färskaste informationen. Du hittar hela programmet och alla 
händelser på vår hemsida www.umeatradgard.se

Kontakta styrelsen
Umeå Trädgårdssällskap, Ulrika Söderlund, Stugvägen 11, 903 55 Umeå, 
070-366 38 34 eller e-post: umeatradgardssallskap@gmail.com

Medlemskap
Ny medlem – Du kan själv logga in på www.umeatradgard.se och registrera 
ditt medlemskap. Kontakta styrelsen om du behöver hjälp. Medlemsavgiften 
för 2021 är 310 kr. Familjemedlem betalar 40 kr. Efter 1 juli reduceras 
avgiften för ny medlem till hälften. 
 Det finns även möjlighet för företag och skolor att bli medlem, kontakta 
styrelsen för mer information.
 Är du medlem i en annan trädgårdsförening som också är ansluten till RST 
så betalar du separat för dubbla medlemskapet, 60 kr (kontakta då RST 
medlemsservice).
 
Kom ihåg att meddela oss alternativt medlemsservice om du byter 
namn eller adress.
 
RST medlemsservice: 08-792 12 15 eller medlemsservice@tradgard.org
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Bjud en vän
Via vår hemsida kan du skriva ut en “Bjud-en-vän-biljett” och bjuda med 
en vän (icke medlem) som då kan delta vid ett månadsmöte eller öppen 
trädgård utan kostnad.

Vi har samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten

Redskap för utlåning
Medlemmar kan låna trädgårdsredskap, max tre dagar åt gången. Kontakta 
ansvarig person. Se adress och telefon nedan. 

Redskap att låna i högst tre dagar              Kontakta

Grensax – skärkapacitet på cirka 4 cm  Inger 

Toppsax med talja och förlängbart skaft  Inger 

Mindre trädgårdsspruta – 5 liter   Inger 

Stångsåg      Inger 

Gallervält      Maria 

Såmaskin/gödsel- och kalkspridare (kornad kalk) Maria 

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

Läs mer på www.umeatradgard.se
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Medlemsförmåner – kom ihåg att ditt 
medlemskort!
Hemträdgården – sex nummer per år, direkt i din brevlådan.

Marias blommor – 10 % på snittblommor, krukväxter och ytterkrukor.

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

Trädklippet – 75 kr rabatt för medlemmar på fruktträdsbeskärning. Certifi-
erad fruktträdsbeskärare, 070-210 52 99.
www.tradklippet.se

RST:s centrala avtal – rabatter på trädgårdsböcker, plantskolor, fröbu-
tiker, trädgårdar/parker, design och övernattning. 
www.tradgard.org

LE Maskin – 15 % rabatt på hyra av valfria maskiner exempelvis; vält, jord-
fräs, bensindriven kantskärare, såmaskin, åkgräsklippare. Även minigrävare 
och betongblandare. Tag med detta program. 
www.lemaskin.se

Hägnaregårdens Trädgård – 10 % rabatt på växtinköp, hela säsongen. 
www.hagnaregarden.se

Norrstubben – 15 % rabatt. Avlägsnar oönskade stubbar och träd. 
www.norrstubben.se
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Umeå Trädgårdssällskaps program 2021
Eventuella avvikelser kan förekomma, håll dig uppdaterad via vår 
hemsida och sociala medier.

 Årsmöte framflyttat på grund av pågående 
 pandemi, se kallelse sidan 2

FEBRUARI

Torsdag–söndag Nordiska trädgårdar, Älvsjö, Stockholm
25–28 mars www.nordiskatradgardar.se

MARS

Måndag 12 april 
18.00–19.00  Växtloppis med krukväxter, sticklingar och 
 frösådda växter för utplantering

17.30–18.00 Uppställning säljare
 Säljare: Märker, prissätter och tar själv betalt och 
 städar efter sig. 
 Köpare: Ta med egna kassar och pengar i små valörer.
 Boka plats senast 10 april: Inger Lindström, 
 070-689 22 70.
 Lokal: Meddelas senare 

Måndag 12 april  Föreläsning: ”Vi lär oss grunderna i beskärning” 
19.00–21.00  Johan Helmersson, Örträsk Trädgård och design,  
 föreläser om grunderna i beskärning samt vilka verktyg  
 som kan vara bra att använda sig av. 
 Entrè: Medlem 30 kr, icke medlem 60 kr
 Lokal: Meddelas senare
 I samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten

APRIL
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Fredag–söndag NOLIA Trädgård, trädgårdsmässa
23–25 april Välkommen att besöka vår monter på Rådgivnings-
 gatan. Rabattkupong (20% på entrén) längre bak i 
 detta program.
 I samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten

Måndag 10 maj Vi skapar med Formskaparna
Tid meddelas senare Bygg din egna pensétårta med tips och trix från
 Catherine. Anmälan krävs, ring Therese 070-986 17 24  
 eller mejla. 
 Lokal, tid och kostnad: Meddelas senare
 I samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten

Måndag 24 maj Årsmöte, se kallelse sid 2
19.00

Onsdag 26 maj  Besök Trädgård Väst 10% rabatt
16.00–19.00 Tag infarten Rödbergsvägen vid Beijer och följ skyltning.
 Kontakt: 070-246 63 36. www.tradgardvast.se

Måndag 31 maj  Besök Smultronstället 15 % rabatt
18.00–20.00 Från Umeå, kör Blå Vägen (Holmsundsvägen) mot 
 Holmsund. Efter ca 6 km, sväng av vänster vid skylten 
 Yttertavle 4. Efter byaskylten Holmsjön så ligger Smul- 
 tronstället på vänster sida. 
 Kontakt: 072-273 35 84. www.smultronstaellet.se

MAJ
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Tisdag 1 juni Besök Trädgår´n i Bygdeå 15% rabatt
18.00–19.00 Skyltat från E4, avfart 2 km norr om Bygdeå eller kör  
 genom byn. Anmälan till Ulrika Söderlund, mobil 070- 
 366 38 34 senast måndag 31 maj.

Måndag 7 juni Besök Hägnaregårdens Trädgård 20% rabatt
14.00–20.00 Kör mot Vindeln, efter Håkmark sväng vänster vid  
 skylten “Plantskola” och fortsätt sedan ca 800 m, 
 sväng därefter vänster.

Torsdag 10 juni Vårens växtmarknad “100 nyanser av grönt” 
15.30–20.00 100 nyanser av grönt på Väven blir ett startskott för 
Väven sommarens odling! Trädgårdsproffs och amatörer 
 delar med sig av kunskap om trädgård, natur och 
 odling. I år är det särskilt fokus på “Drömplantor för 
 Din och min trädgård”. 
 Umeå Trädgårdssällskap håller växtmarknad med för-
 säljning av egenproducerat och närodlat.

 Vill du sälja dina växter behöver du ta med eget bord  
 och boka plats senast fredag 12 juni genom att ringa  
 Inger 070-689 22 70.

 Avgift 50 kr/bord, betalas till föreningen vid ankomst.

 15.30–16.15 Visning av Årstidernas park 
 Plats: Samling vid Overflow-dammen vid nedre delen  
 av Rådhusparken.

 16.30–17.15 Visning av Rådhusparken med 
 Plats: Samling vid Overflow-dammen vid nedre delen  
 av Rådhusparken.

 18.00–19.00 Växtmarknad Plats: Strandpromenaden  
 i och utanför Väven.

 19.15–20.00 Föreläsning: Drömplantor för Dig och mig
 Trädgårdsamatören Barbro Lindholm presenterar  

JUNI
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 några av de bästa växterna för din trädgård.
 Lokal: Öppna foajéscenen i Fika, Väven
 Fri entré
 Ett lokalt samarbete mellan Umeå Trädgårdssällskap, 
 Umeå kommun och Studiefrämjandet Västerbotten.

Onsdag 16 juni Nya medlemmars tematräff
17.30–19.00 Nya medlemmar hälsas välkommen till tematräff hos 
 Inger Lindström. “Trädgårdens inramning, hur väljer  
 jag rätt buskar och träd eller staket/plank”. Anmälan till  
 Inger Lindström senast 15 juni, 070-689 22 70. 
 Adress: Östra Idrottsallén 17
 I samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten

Onsdag 16 juni Öppen trädgård “Haga trädgård” 
19.00–20.30 Inger Lindström, Umeå Trädgårdssällskaps rådgivare 
 öppnar portarna till sin prunkande, innehållsrika och 
 välplanerade trädgård. Ingen anmälan krävs.
 Adress: Östra Idrottsallén 17

Söndag 11 juli   Öppen trädgård, Brännland
12.00–16.00 För dig som missade denna visning 2020 kommer nu 
 en ny möjlighet. Hans Åström och Helena Skagerlind 
 visar sin villaträdgård som är i ständig förändring. 
 Här samsas rosor, pioner, perenna växter, komposter,  
 gammalt grånat virke och armeringsjärn. Hässjevirket 
 har fått en ny funktion i form av olika pergolor. 
 Entre och parkering: Roddarvägen, Brännland. 
 070-611 09 86.

Söndag 25 juli  Trädgårdspromenad Hörnefors/Nordmalings- 
17.00–ca 21.00 området
 Vi åker i egna bilar och besöker ett antal trädgårdar. 
 Mer information publiceras på vår hemsida senast
 sista juni.

JULI
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Lördag 31 juli Öppen trädgård, Håknäs
12.00–16.00 Daniel Grankvist bjuder in till sitt Per Albin-torp från 
 1930-talet. Trädgården är fylld med rosor, buskar och 
 perenner i en salig blandning. Lummigt och färgglatt 
 är ledordet – trots den motsträviga tallheden in på  
 knuten.  
 Adress: Byvägen 47 Håknäs. Kör från E4: sväng in  
 mot Håknäs. 
 Kör genom byn och passera sågen på höger och  
 tjärnen på vänster sida. Efter åkern börjar skogen –  
 där finns en väg till vänster. 
 Parkera på landsvägen. Följ vägen till fots, förbi och  
 bakom första huset.

Söndag 8 aug  Öppen trädgård, Sörmjöle
14.00–16.00 Renée och Robert Jonsson visar deras relativt ny- 
 anagda trädgård som håller på att byggas upp. 
 Här samsas mormorsrabatter med köksträdgård, likväl 
 som porlande vatten och lugnare planteringar. 
 Instagram @reneeslust     
 Adress: Boviken 147, parkering efter vägen. 

Lördag 14 aug  Trädgårdsresa söderut  
Tid meddelas  Sommarens trädgårdsresa till Ö-viksområdet. Mer
senare information på www.umeatradgard.se samt Facebook  
 och Instagram. 

Söndag 29 aug Växtmarknad, Forslundagymnasiet
14.00–15.30 Säljare tar med eget bord samt märker, prissätter och
 tar själv betalt. Uppställning 60 min före växtmarkna-
 dens start.  Pris 50 kr/bord.                  
 Boka plats senast den 28 augusti till Ulrika 070-
 366 38 34 eller Therese 070-986 17 24.

AUGUSTI
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Söndag 5 sept Föreläsning/Öppen trädgård 
13.00–16.00 ”Galen i pelargoner”   
 Sofia Ingvarsson öppnar upp sin trädgård på Teg. 
 Här får vi vandra runt i hennes trädgård där hon har 
 flera olika pelargonsorter och dahlior. I trädgården 
 får du även ta del av miniutställning, Bokashikompo- 
 stering steg för steg och pelargonutställning. Ett in-
 spirerande och praktiskt föredrag om hur du kommer 
 igång med din kompostering med hjälp av Bokashi- 
 metoden. Rösta fram dagens pelargon. Försäljning  
 av pelargonsticklingar, hembakt fikabröd samt gårds-
 produkter. 
 Entré: Fri entré, arrangemanget är endast för med-
 lemmar. Adress: Timmermansgatan 21, Umeå
 I samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten

Lördag–söndag Äppelhelg i samarbete med Smultronstället 
 i september
 Exakt datum, program och tid – se kommande info 
 i annons samt på vår hemsida, facebook och insta-
 gram!
 I samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten

Lördag 25 sept Fira äpplets dag genom att baka en äppelkaka
  med svenska äpplen.

SEPTEMBER
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Måndag 4 okt Föreläsning “Ormbunkar – upptäck, fascineras  
19.00–21.00 och odla” Årets trädgårdsbok 2020    
 Världens äldsta växt – föreläsningen tar dig från forn-
 tid in till våra dagar. Anton ger konkreta skötsel-,  
 odlings- och designtips för din trädgård. 
 Föreläsare: Anton Sundin, författare till boken Orm-
 bunkar (2019). 
 Rabatt på butikens sortimentet erbjuds denna kväll. 
 Entré: Medlem 30 kr, icke medlem 60 kr
 Lokal: Akademibokhandeln, Åkerbloms bokhandel,  
 Östra Rådhusgatan 6
 I samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten

OKTOBER

Måndag 1 nov Föreläsning “Feng shui i trädgården”
19.00–21.00 Lär dig om Feng Shuins grunder och vad du ska 
 tänka på för att skapa en inbjudande och harmonisk 
 trädgård.
 Föreläsare: Katarina Häggström
 Entré: Medlem 30 kr, icke medlem 60 kr
 Lokal: Meddelas senare
 I samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten

NOVEMBER

Måndag 6 dec Julspecial
Tid meddelas  Mer information publiceras under hösten på vår hem- 
senare sida och sociala medier.
 I samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten

DECEMBER
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Årets perenn 2021
Allium ‘Millenium’ är en perenn som har allt. Den är snygg hela 
säsongen, har vackert bladverk och tjusig, generös blomning. 
Sorten är dessutom frisk, lätt att lyckas med och de pollinerande 
insekternas favorit.

Årets perenn utses av svenska perennodlare i Perennagruppen, en del 
av LRF Trädgård. Syftet är att lyfta fram och sprida kunskap om särskilt 
värdefulla trädgårdsväxter. Årets perenn är alltid frisk, härdig, vacker och 
lättodlad. 

Foto: Jonas B
engtsson
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26/5 kl 16-19 öppet för medlemmar med 10 % rabatt

TRÄDGÅRD VÄST
VÄSTERHISKE

E12 – mitt emot ICA-Kvantum,
 Infart Rödbergsvägen (vid Beijer)

STOR SORTERING
SOMMARPLANT

Öppet alla dagar fr.o.m. 15/5:
Måndag–fredag 10–19
Lördag 10–16
Söndag 12–16
Midsommar 19–21/6 Stängt

Tel. 070-246 63 36

VÄLKOMNA!

TRÄDGÅRD VÄST
VÄSTERHISKE

Infart Rödbergsvägen vid Beijer

STOR SORTERING
Sommarplant, kryddor, grönsaksplantor, 

jord, krukor mm

Öppet alla dagar fr.o.m. 6/5
Måndag-fredag 10-19
Lördag 10-16
Söndag 12-16
Midsommar 25-27/6 Stängt

Tel. 070-246 63 36

www.tradgardvast.se

VÄLKOMNA!
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Klipp ut och ta med!

20 %
RABATTKUPONG

Vid uppvisande av denna kupong i entrékassan 
betalar du 80 kr/person istället för 100 kr/person. 
Gäller för två personer. Biljetten får ej kopieras.

23-25 APRIL 2021, UMEÅ

Norrlands egen trädgårdsmässa

www.noliatradgard.se

Mässan arrangeras av Nolia AB

SAMARBETSPARTNER

 

Hjälper er med planering, 

växtval och vatten i trädgården 

Vi säljer fontäner, pumpar 

och diverse dammtillbehör 

www.vaxandedesign.se 

0730-415054 
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Hjälper er med planering, 

växtval och vatten i trädgården 

Vi säljer fontäner, pumpar 

och diverse dammtillbehör 

www.vaxandedesign.se 

0730-415054 

 

Välkomna till oss på Marias Blommor.
Du hittar oss i centralhallen på Norrlands 
universitetssjukhus

Vi är utbildade florister som ordnar alla typer av
blomsterbinderier till livets alla tillfällen. 

Du som är medlem i 
Umeå Stadsträdgårdssällskap har 10% på 
snittblommor, krukväxter och ytterkrukor.

Du hittar oss även på Facebook, facebook.com/mariasblommor eller på telefon 090-12 71 70.
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www.umea.se/forslunda

Forslunda gårdsbutik
Hos oss finner du närproducerade delikatesser
Kött från egen gård, potatis, blommor, grönsaker efter säsong samt tunnbröd, saft, sylt och mycket 
mer. Forslundas gårdsbutik är öppen fredagar kl. 11.30-16.00.
Välkommen!
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Anna Kristensen
trädgårdsdesign

• Utför uppdrag inom anläggning och skötsel
• Håller föreläsningar och kurser
• Ritar trädgårdsplan med växtlista

Tel: 0730 350 352
www.annakristensen.se
anna@annakristensen.com


