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Kallelse till årsmöte!
Alla medlemmar i Umeå Trädgårds-
sällskap kallas härmed till ordinarie 
årsmöte. 

Måndag 7 februari 2022 kl. 19.00
Lokal: Tegs församlingsgård
OBS! Föranmälan, läs mer på webb-
platsen.

Sedvanliga årsmöteshandlingar
Dagordningen innehåller bland 
annat: Verksamhetsberättelse och 
bokslutsrapport, revisionsberättelse, 
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 
fastställande av årsavgift för 2023, 
budget och arvoden. Val av ord-
förande, ledamöter och suppleanter 
samt revisor och revisorsuppleant, 
övriga val, medlemmarnas motioner 
och övriga frågor.
 Årsmöteshandlingarna finner du 
på www.umeatradgard.se senast 
den 31 januari samt på årsmötet. 
Föreningens verksamhetsplan är 
detta program.
 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

Nu kör vi så det ryker!
Styrelsen vill börja med att tacka 
er medlemmar för det deltagande 
och intresse som ni visat under året 
2021. Vi hoppas ni hade lika trevligt 
som vi och 2022 ska bli ännu bät-
tre, eller hur!?
 Vi har, utifrån enkäten vi lämnade 
ut i höstas, planerat ett riktigt 
intressant program och håller tum-
mar och tår att vi kan genomföra 
våra planer. Vi har som vanligt fyllt 
programmet med intressanta och 
lärorika föreläsningar och spän-
nande trädgårdar att besöka.
 Tillbaka i programmet är vår 
gamla möteslokal på Tegs försam-
lingsgård och nytt för i år är att vi 
har höjt entrépriset något, detta för 
att följa de i övrigt förhöjda priserna. 
Naturligtvis betalar du som medlem 
alltid ett lägre pris vid alla sam-
mankomster. 
 Är du inte redan medlem kan du 
förstås bli det på plats. 

Kom ihåg att visa ditt medlemskort 
och att besöka vår webbplats, 
Facebook eller Instagram innan du 
åker – vi publicerar alltid senaste 
information och ändringar där! 
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Medlemskap
Du kan själv logga in på www.umeatradgard.se och registrera dig vid nytt 
medlemskap. Kontakta styrelsen om du behöver hjälp. Medlemsavgiften för 
2022 är 335 kr. Familjemedlem betalar 40 kr. Efter 1 juli reduceras avgiften 
för ny medlem och familjemedlem 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 
Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) så betalar du separat för dubbla 
medlemskapet, 80 kr per år (kontakta då RST medlemsservice).
 Kom ihåg att meddela oss alternativt RSTs medlemsservice om du byter 
namn eller adress, 08-792 12 15 eller medlemsservice@tradgard.org.
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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 ditt 
medlemskort!
Hemträdgården – sex nummer per år, direkt i din brevlådan.

Marias blommor – 10% på snittblommor, krukväxter och ytterkrukor. 
090-12 71 70.

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

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

RSTs centrala avtal – rabatter på trädgårdsböcker, plantskolor, fröbutiker, 
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. Ta med detta program. www.lemaskin.se.

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

Smultronstället – 20% rabatt på hela växtsortimentet vid ett köptillfälle 
mellan 1 maj–30 juni. Visa ditt medlemskort. Rabatten gäller endast ordinarie 
växtsortiment och inte i kombination med andra erbjudanden och rabatter.

Gratis rådgivning till medlemmar

Värva en medlem – få en gåva

Läs mer på www.umeatradgard.se
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Umeå Trädgårdssällskaps program 2022
Eventuella avvikelser kan förekomma, håll dig uppdaterad via vår 
webbplats och sociala medier.

Måndag 7 feb. Årsmöte
19.00–21.00 Tegs församlingsgård
 OBS! Föranmälan, läs mer på webbplatsen.

FEBRUARI

Söndag 6 mars Föreläsning – Sommarblommor – Linda Schilén
13.00–15.00 Sommarblommor skapar en skön fägring i våra träd-
Umeå Folkets Hus gårdar samtidigt som de fyller en viktig funktion för  
 att locka och mata pollinatörer. Många drömmer om  
 en blomsteräng där man kan plocka buketter från  
 tidig vår till sen höst likt en blomsterbonde. Under  
 föreläsningen ger trädgårdsmästare Linda Schilén dig  
 konkreta råd om sortval, delar med sig av odlingskun- 
 skap och inspirerar dig att komma igång med din egen 
 blomsterodling.
 Linda är trädgårdsmästare, författare och konstnär.  
 Hon medverkar på TV4 Nyhetsmorgon, har skrivit flera 
 trädgårdsböcker och driver podden Ulrica och Lindas  
 trädgårdspodd. Instagram: @lindaschilen
 Vi bjuder på lättare förtäring.
 Entréavgift – medlemmar 100 kr, ej medlemmar 150 kr
 Begränsat antal platser! Biljettförsäljning sker till och  
 med 20 februari 2022. Eftersläpp vid entrén om det  
 blir platser över.
 För biljett: Följ länken på hemsidan och fyll i formuläret.  
 Swisha sedan avgiften till vårt swishnummer i formu-
 läret. När vi registrerat anmälan och swish får du en  
 personlig kod via din mejl, som du anger i entrén. 
 Önskar du anmäla dig och betala på annat sätt, kon-
 takta oss i styrelsen.

MARS
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Lördag 19 mars Ympningskurs med Leif Blomqvist
13.00–15.00 Smultronstället bjuder in till ympningskurs med Leif
Smultronstället,  Blomqvist, pomolog och trädgårdsmästare. Du får lära
Holmsjön dig att ympa dina egna fruktträd, genom både teori  
 och praktik.
 Med dig hem får du 3–5 äppelympar på grundstam  
 som du själv gjort. Kostnad 780 kr inkl material och 
 fika.
 Anmälan är bindande och sker via mejl till: 
 info@smultronstaellet.se. Invänta svarsmejl med bekräf-
 telse och vidare information. Begränsat antal platser!
 Medlemmar i Umeå Trädgårdssällskap som anmäler 
 sig före 18 februari får en ympkniv på köpet. 

Torsdag–söndag Nordiska trädgårdar, Älvsjö Stockholm
31 mars–3 april www.nordiskatradgardar.se

Måndag 4 april Föreläsning – Planera din trädgård
Kl.19.00–21.00  Anna Kristensen, trädgårdsmästare och konstnär, 
Tegs församlings- berättar om vad som är viktigt att tänka på när vi 
gård  planerar vår trädgård. Hon ger tips och svarar på  
 frågor om hur vi får trädgården att bli harmonisk, in- 
 bjudande och härlig att vara i året om. Även ett för  
 insekter, fjärilar och fåglar.
 Entré: Medlem 40 kr, övriga 80 kr.

Fredag–söndag Trädgårdsmässa – Nolia Trädgård
22–24 april Välkommen att besöka vår monter på Rådgivnings-
Nolia  gatan.
Signalvägen 3 Rabattkupong (20% på entrén) i programmet.

APRIL
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Onsdag 25 maj  Besök – Trädgård Väst 10% rabatt – visa   
16.00–18.00 medlemskort! 
Spinnvägen, Umeå Tag infarten Rödbergsvägen vid Beijer och följ skylt- 
 ning.
 www.tradgardvast.se. Kontakt: Sara 070-246 63 36

Tisdag 31 maj Besök – Trädgår´n i Bygdeå 15% rabatt – visa  
18.00–19.00 medlemskort!
Skinnarbyn 18,  Skyltat från E4, avfart 2 km norr om Bygdeå eller kör 
Bygdeå genom byn. 
 Anmälan till Ulrika Söderlund, 070-366 38 34 senast  
 måndag 30 maj.

MAJ
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Torsdag 2 juni Besök – Hägnaregårdens Trädgård 20% rabatt –  
18.00–20.00 visa medlemskort!
Hissjö 325 Kör mot Vindeln, efter Håkmark sväng vänster vid 
 skylten “Plantskola” och fortsätt sedan ca 800 m, 
 sväng därefter vänster.

Torsdag 16 juni Parkvandring – Årstidernas park och Rådhus- 
Väven, Storg. 46A parken 
 Samling vid Overflow-dammen, nedre delen av Råd-
 husparken, för båda visningarna.
 Tid för detta meddelas senare på webbplats och  
 sociala medier.

Torsdag 16 juni Vårens växtmarknad “Hundra nyanser av grönt” 
18.00–20.00 Hundra nyanser av grönt på Väven blir ett startskott  
Väven, Storg. 46A för sommarens odling! Trädgårdsproffs och amatörer 
 delar med sig av kunskap om trädgård, natur och  
 odling. I år är det särskild 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 10 juni genom att ringa  
 Inger 070-689 22 70.
 Avgift 50:-/bord, betalas till Umeå Trädgårdssällskap  
 vid ankomst.

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

19.15–20.00  Föreläsning: Drömplantor för dig och mig
 Trädgårdsamatören Barbro Lindholm presenterar  
 några av de bästa växterna för Din trädgård.
 Öppna foajéscenen i Fika, Väven
 Fri entré. Ett lokalt samarbete mellan Umeå   
 Trädgårdssällskap och Umeå kommun.

JUNI
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Måndag 20 juni Nya medlemmars träff – “Hur skapar du din  
17.30–19.00 drömträdgård?”
Östra Idrotts-  Nya medlemmar hälsas välkommen till tematräff hos
allén 17, Haga Inger Lindström. Anmäl dig till Inger senast 18 juni,  
 070-689 22 70.

Måndag 20 juni Öppen trädgård – “Haga trädgård”
19.00–21.00 Inger Lindström, Umeå Trädgårdssällskaps rådgivare
Östra Idrotts-  öppnar portarna till sin prunkande, innehållsrika och
allén 17, Haga välplanerade trädgård. Ingen föranmälan krävs.

Lördag 2 juli Öppen trädgård 1 – Hörnefors
13.00–16.00 Lena Bergsdorf visar sin villaträdgård som är under
Skatvägen 27,  uppbyggnad och ständig förändring. En trädgård där
Hörnefors perenna rabatter samsas med lekytor för barnen. Har 
 en förkärlek för att prova nya, lite annorlunda växter.  
 Många växter är egenodlade eller odlade av andra  
 trädgårdsamatörer. 

Lördag 2 juli Öppen trädgård 2 – Hörnefors
13.00–16.00 Charlotte Dahlin visar sin villaträdgård, trädgården
Bruksgatan 11, består av stora, gamla träd som ramar in gården och
Hörnefors ger den karaktär. Större upphöjda partier med en  
 bas av buskar som blandas med perenner och skapar  
 olika rum. En del av trädgården brukas för odling av  
 grönsaker och rotfrukter.

Söndag 3 juli Öppen trädgård – Brännland
11.00–16.00 Hans Åström och Helena Skagerlind visar sin villa-
Parkering & entré:  trädgård som är i ständig förändring. Här samsas
Roddarvägen,  rosor, pioner, perenna växter, komposter, gammalt
Brännland grånat virke och armeringsjärn. Hässjevirket har fått en  
 ny funktion i form av olika pergolor. 
 Helena 070-611 09 86.

JULI
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Söndag 3 juli Tusen trädgårdar
 Läs mer på www.svensktradgard.se.

Söndag 10 juli Öppen trädgård – Yttertavle
12.00–16.00 Helena och Fredrik Holmgren öppnar återigen upp sin
Yttertavle 52  fina trädgård. Här samsas perenner, träd, buskar,  köks-
 växter och frösådder. Helena 070-279 90 96, Insta- 
 gram: @himlajord. OBS! På grund av få parkeringar,  
 samåk gärna.

Onsdag 13 juli Öppen trädgård – Ersforsen
18.00–21.00 Välkommen att besöka Ingmarie och Olas fina träd-
Aprilvägen 12, gård i Ersforsen, Umeå. Här har de bott sedan 2017
Ersforsen och tillsammans förvaltat och utökat trädgården, som  
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 flera ägarbyten innan planerades av en trädgårdsarki-
 tekt. På Aprilvägen 12 finner du en lekfull och om-
 sorgsfullt omhändertagen trädgård, som är älskad av  
 alla generationer. 
 Stenparti, skiffergång, lekstuga, pioner, rosor, björnbär  
 och hallon är bara några saker som berikar denna väl- 
 skötta tomt. 

Söndag 17 juli Öppen trädgård – Innertavle
12.00–16.00 Välkommen till Stina och Håkan Johanssons trädgård i
Allmogevägen 4,  Innertavle, en uppvuxen trädgård med blandade växter
Innertavle där favoriterna är barrväxter och hostor. Här odlas det
Parkering efter grönsaker som avnjuts i det egenbyggda växthuset. 
vägen Det finns även en damm med fina koifiskar. 
 Stina 070-676 71 39.

Torsdag 28 juli Trädgårdspromenad med egen bil
Tid och plats med- Se webbplats och sociala medier för vidare informa- 
delas senare. tion. Vill du få information via mejl? Anmäl din mejl- 
 adress till umeatradgardssallskap@gmail.com.

Söndag 31 juli Öppen trädgård – Umeå koloniträdgårds-
10.00–16.00 förening, Vadforsen
Gamla Ersboda- Området har 63 kolonilotter med olika modeller av
vägen 25 kolonistugor. Odlingarna är olika både i storlek, ut-
 formning och innehåll. Alla odlar var för sig men ändå  
 tillsammans.
 I samband med ert besök finns föreningens historiska  
 utställning uppsatt med text, foton och reportage från  
 föreningens verksamhet. Medlemmar i föreningen  
 berättar vid kaffeserveringen. Kaffeservering 14.00 vid  
 Paviljongen (swish eller kontant).
 Handikapptoalett finns. Medföljande husdjur ska vara  
 kopplade. Går bra att styra barnvagn eller rullator på  
 grusvägarna inom området, rullstol kan behöva hjälp  
 på vissa delar. 
 Fråga först om du vill gå in på en särskild lott.
 Välkomna! /Umeå koloniträdgårdsförening
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Lördag 13 augusti  Trädgårdsresa – norrut
Tid och plats med- Årets resa går i år norrut. Lämna din mejladress till
delas senare  oss så får du snabbt reda på vad vi planerat. 

Lördag 20 augusti Öppen trädgård – Sörmjöle
13.00–16.00  Välkommen till Agneta och Anders Nilssons träd-
Svajetvägen 41, gård i Sörmjöle.
Sörmjöle  Här möter du en modern, stilren och smakfullt desig-
   nad trädgård med många vackra detaljer, plante-
   ringar, soldäck och buskar i stora krukor. 
   Vägbeskrivning från E4:an: Kör Bovikenvägen,  
   Sörmjöles södra entré, sväng vänster vid Ormen  
   långe, följ vägen ca. 3,4 km till. Sväng vänster vid  
   Svajetvägen, sedan höger. Sista huset på vänster  
   sida. Skyltat! Agneta 070-317 76 89.

Söndag 21 augusti Höstens växtmarknad – Forslundagymnasiet
14.00–15.30  Säljare tar med eget bord samt märker, prissätter
Forslunda-  och tar själv betalt. Uppställning 60 min före växt-
gymnasiet  marknadens start. Pris 50 kr/bord (upp till 120 cm).  
   Boka plats senast den 20 augusti till Ulrika
   070-366 38 34 eller Therese 070-986 17 24.

Söndag 28 augusti Beskärningskurs Smultronstället
16.30–18.00  Ledaren av kursen går igenom varför, hur och när
Smultronstället,  man beskär olika typer av träd och buskar samt
Holmsjön  visar enkla principer, tekniker och bra redskap för 
   ändamålet. Även praktisk beskärning ingår.
   Kostnad 350 kr inklusive kompendium och fika.
   Anmälan är bindande och sker via mejl till: 
   info@smultronstaellet.se. Invänta svarsmejl med 
   bekräftelse och vidare information. 
   Begränsat antal platser! Medlemmar i Umeå Träd- 
   gårdssällskap som anmäler sig före 28 juli får 50 kr 
   i rabatt på kostnaden. 

AUGUSTI



15Kom ihåg att alltid visa ditt medlemskort och att besöka vår webbplats, Facebook eller 
Instagram innan du åker – vi publicerar alltid senaste information och ändringar där!

Söndag 4 sept Öppen trädgård med föreläsning – ”Galen i
18.00–ca. 21.00 trädgårdsbelysning” 
Tröskvägen 5, Trädgårdsvandring 18.00–19.30. Therese Forsberg
Grubbe visar upp sin villaträdgård på Grubbe, en grön oas
OBS! Datum- man knappt kan ana från gatan. Här samsas växter
parkering.  och planteringar med grill-, spabads- och odlingshörna. 
Samåk eller  Therese arbetar med växtkombinationer, estetik och
cykla gärna.  väljer ofta växten för bladens skull. Hon är särskilt stolt  
 över sin skuggrabatt, inspirerad av Ulf Nordfjells träd- 
 gård i Agnäs. Fika- och lotteriförsäljning.
19.30–20.30  “Ljus är inte bara ljus” Dagen till ära har vi bjudit in  
 Håkan Gustafsson från Elon, att föreläsa och demon-
 strera om belysning i trädgården. Han ger tips på hur
 du bäst kan nå önskad effekt genom att belysa växter,  
 buskar, träd och andra detaljer i trädgården.  
 Therese 070-986 17 24. 
 Entré: Medlem 40 kr, övriga 80 kr. 

Lördag–söndag Äppelhelg i samarbete med Smultronstället i  
 september
 Exakt datum, program och tid – se kommande infor-
 mation i annons samt på vår webbplats och sociala  
 medier.

Söndag 25 sept Äpplets dag
 Hylla det svenska äpplet genom att baka en äppel-
 kaka eller något annat gott med svenska äpplen.

SEPTEMBER
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Måndag 3 okt Föreläsning – Leif Blomqvist – Rosor i norr   
19.00–21.00 Leif Blomqvist, omtyckt trädgårdsmästare och för-
Akademibok- fattare, från Österbotten i Finland, föreläser denna
handeln, Åkerbloms afton för oss om att odla rosor i de högre växtzonerna. 
Östra Rådhus- Leif har skrivit flera böcker och bland dem boken
gatan 6 Rosor i norr. Han driver Blomqvist plantskola i Finland
 och är återkommande mässutställare med försäljning  
 av härdiga växter för vårt klimat. 
 Vi bjuder på fika i pausen. Rabatt på butikens sorti- 
 mentet erbjuds denna kväll. 
 Entré: Medlem 50 kr, övriga 100 kr. 
 För biljett: Följ länken på webbplatsen och fyll i formu-
 läret. Swisha sedan avgiften till vårt swishnummer i  
 formuläret. När vi registrerat anmälan och swish får du  
 en personlig kod via din mejl, som du anger i entrén.  
 Önskar du anmäla dig och betala på annat sätt, kon- 
 takta oss i styrelsen.

OKTOBER

Måndag 7 nov Miniföreläsningar/workshop
19.00–21.00 Mindre grupper roterar mellan personer som föreläser 
Tegs församlings- eller har workshop. Fika och lotteri.
gård Mer information publiceras under hösten på vår webb-
 plats och sociala medier. 
 Entré: Medlem 40 kr, övriga 80 kr.

NOVEMBER

Måndag 5 dec Julkul med Formskaparna
Tid och plats Mer information publiceras under hösten på vår webb 
meddelas senare plats och sociala medier.

DECEMBER
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Årets perenn 2022
Diamantrör, Calamagrostis brachytricha

Diamantrör är vackert prydnadsgräs som kombinerar skönhet med anspråks-
löshet och en härdighet som räcker för hela landet. De skira, fluffiga blom-
vipporna utvecklas i slutet av augusti och är då ljust rosatonade med inslag 
av grönt. Diamantrör blir vackrast i full sol till halvskugga, växtsättet är upp-
rätt cika 120–130 cm höga.
 Årets perenn utses av Svenska perennodlare, ”Perennagruppen”, en 
del av LRF Trädgård. Perennagruppen har därför utsett Diamantrör, Cala-
magrostis brachytricha, till Årets perenn 2022.



18 Kom ihåg att alltid visa ditt medlemskort och att besöka vår webbplats, Facebook eller 
Instagram innan du åker – vi publicerar alltid senaste information och ändringar där!

s t å l h e t t a
w w w . s t a l h e t t a . s e

Tr ä d g å r d s k o n s t 
i V ä s t e r b o t t e n
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Medlemskväll 25/5 kl 16.00–18.00 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. 5/5
Måndag-fredag
Lördag 10.00–16.00
Söndag 12.00–16.00
Midsommar 24-26/6

Tel. 070-246 63 36

www.tradgardvast.se

VÄLKOMNA!

10.00–18.00

Stängt
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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.

22-24 APRIL 2022, UMEÅ

Norrlands egen trädgårdsmässa

www.noliatradgard.se

Mässan arrangeras av Nolia AB
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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 Trädgårdssällskap 
har 10% på snittblommor, krukväxter och 
ytterkrukor.

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

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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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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Enkelt • Flexibelt • Underhållsfritt 
Energisnålt • Prisvärt

Sirius
En rejäl markspot  

för höga träd
12W 15°

Höjd 29 cm

Quadra
Stilren pollare  

för gångar
8W LED

Höjd 65 cm

Låna gärna 
hem vår lånelåda och testa självLys upp din 

utemiljö

Ljus & Design
Ersboda, Formvägen 8
090-206 09 10
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Certifierad med “grönt kort”
Medlemmar 75 kr rabatt

Fruktträdsbeskärning
Hembesök med ritning

Trädgårdsrådgivning
Riskträd, beskärning 

skylift

Trädvård
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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




