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

Måndag 6 februari 2023 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 2024, 
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 
30 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  

Kontakta styrelsen
Umeå Trädgårdssällskap, Ulrika Söderlund, 
Stugvägen 11, 903 55 Umeå
070-366 38 84
umeatradgardssallskap@gmail.com
Medlemsansvarig: Bettan Svanberg, 
070-682 73 99                                                                                                                                               
                

Tillsammans är vi starka
Att vara medlem i en trädgårds-
förening berikar inte bara dig själv 
utan ger även kraft till Trädgårds-
sverige att synas och höras. Umeå 
Trädgårdssällskap är ett av Riks-
förbundet Svensk Trädgårds 140 
lokalföreningar som tillsammans 
berikar Sverige med över 32 000 
medlemmar! Riksförbundet och 
lokalföreningarna arbetar för att 
gödsla medlemmarna med kunskap 
och hopp om en grönare framtid.
 Umeå Trädgårdssällskap är en 
ideell förening som 2022 var Norr-
lands största trädgårdsförening 
med 703 medlemmar. Under vin-
tern träffas vi första måndagen i 
månaden och erbjuder då ett in-
tressant föredrag, aktuell informa-
tion, lotteri (ta gärna med vinst till 
vinstbordet) och fika. Dessutom 
lottar vi ut Månadens bukett från 
Marias Blommor, NUS.
 De flesta av våra möten hålls på 
Tegs församlingsgård, Jägarvägen 
16. Vid föredrag tar vi entréavgift 
och fika ingår i priset.
 Vi använder Facebook, Instagram 
och vår hemsida för all information, 
vissa arrangemang annonseras 
även i VK/VF. 
 Önskar du få information och på-
minnelser direkt till din mejl? Med 
vårt medlemsregister når vi ut till de 
medlemmar som angett sin mejl-
adress, kontakta då oss och lämna 
din mejladress till oss.
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Medlemskap
Medlemskap i Umeå Trädgårdssällskap löper över kalenderår (335 kr år 
2023) och från den 1 oktober blir du medlem för nästkommande år och 
får då resterande månader av innevarande år på köpet. Familjemedlemmar 
betalar ett mycket reducerat pris och även så om du blir dubbelmedlem. Vill 
du bli medlem i Umeå Trädgårdssällskap? 
 Gör din ansökan hos Riksförbundet (www.svensktradgard.se) eller vår 
egna webbplats (www.umeatradgard.se) alternativt kontakta oss så hjälper 
vi dig gärna.

Som medlem i Umeå Trädgårdssällskap får du bland annat
• Medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård
• Tidningen Hemträdgården
• Gratis trädgårdsrådgivning
• Delta i event som månadsmöten
• Besöka öppna trädgårdar
• Rabatt på föredrag, workshops och resor
• Träffa likasinnade och dela erfarenheter
• Rabatter hos lokala företag och riksförbundets samarbetspartners
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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!
Gratis rådgivning – Umeå Trädgårdssällskaps rådgivare: Inger Lindström 
070-689 22 70. Centrala rådgivare: www.svensktradgard.se

Hemträdgården – en tidskrift av sex nummer per år, direkt i din brevlåda.

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

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

Trädklippet – 75 kr rabatt vid fruktträdsbeskärning. Certifierad fruktträds-
beskärare. www.tradklippet.se

RSTs centrala avtal – Rabatter på trädgårdsböcker, plantskolor, fröbu-
tiker, trädgårdar/parker, design och övernattning. www.svensktradgard.se

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

Smultronstället – 10% medlemsrabatt på hela växtsortimentet under 
hela säsongen. Rabatten gäller inte i kombination med andra erbjudanden. 
Medlemskort ska visas.

Smultronstället – 50 kr rabatt på tidig anmälan till ympkurs (se program).

HUGÅs veranda – 10% medlemsrabatt på hela växtsortimentet (ej snitt-
blommor och planteringar) under 2023. Rabatten gäller inte i kombination 
med andra erbjudanden. Medlemskort ska visas.

Trädgård Väst – 10% rabatt under medlemskvällen (se program).

Trädgår´n i Bygdeå – 15% rabatt under medlemskvällen (se program).

Värva en medlem – www.svensktradgard.se/omoss/medlemssidor

Läs mer på www.umeatradgard.se
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Årets perenn 2023
Backsippa, Pulsatilla vulgaris

Backsippa är en vacker, långlivad och härdig perenn som blommar i april 
till maj med stora, klockformade blommor som bjuder insekter på nek-
tar och pollen vid en tid då tillgången är begränsad i naturen. Så snart 
trädgården vaknat ur vintervilan slår de stora, färgstarka blommorna ut. 
Backsippan blir ungefär 20 cm hög och trivs i full sol och väldränerat 
läge. Torra, kalkrika jordar liksom sten- och gruspartier är utmärkta växt-
platser. I rätt miljö blir backsippan långlivad. Den är mycket lättskött och 
övervintrar pålitligt i väldränerat läge (härdighet A). Årets perenn utses av 
Svenska perennodlare, ”Perennagruppen”, en del av LRF Trädgård.
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Umeå Trädgårdssällskaps program 2023
Eventuella avvikelser kan förekomma, håll dig uppdaterad via vår 
webbplats och sociala medier.

Måndag 6 feb. Årsmöte
19.00–21.00 Efter årsmötet fikar vi kaffe och semla samt tittar på 
Tegs församlings- en årskrönika från året som gått.  OBS! Föranmälan, 
gård läs mer på www.umeatradgard.se

FEBRUARI

Lördag 11 mars Ympningskurs med Leif Blomqvist
09.30–11.30 eller  Smultronstället bjuder in till ympningskurs med Leif
13.00–15.00 Blomqvist, pomolog och trädgårdsmästare. Ange i 
Smultronstället,  anmälan vilken tid du önskar komma
Holmsjön Du får lära dig ympa dina egna fruktträd, både genom  
 teori och praktik. Med dig hem får du tre äppelympar  
 på grundstam som du själv gjort. Anmälan är bin- 
 dande och sker via mejl info@smultronstaellet.se.  
 Invänta svarsmejl och vidare information. 
 Plats: Smultronstället. Begränsat antal platser! 
 Pris: 850 kr inkl material och fika. 
 Erbjudande för dig som medlem i Umeå Trädgårdssäll- 
 skap: Anmäl dig senast 11 februari 2023 och få 50 kr  
 rabatt på anmälningsavgiften.

Måndag 13 mars Föreläsning och fröbyte – Margareta Krunegård  
19.00–21.00 – Jord och växtföljd
Tegs församlings- Häng med på en fördjupning i växtföljdens grunder
gård och täckodlingens betydelse för att skapa god jord-
 hälsa. Med växtföljden bygger du bland annat upp 
 jordstruktur, näring, förebygger växtsjukdomar och 
 begränsar ogräs. Vi tittar på växtfamiljers egenskaper
  och hur gröngödsling kan praktiseras.
 Margareta Krunegård är utbildad trädgårdsmästare 
 i frilandsodling- och förädling på Forslunda och driver  
 en småskalig grönsaks- och blomsterodling i Brattby.  

MARS
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Fröbyte Under kvällen har vi fröbyte där du som vill vara med 
 lämnar dina fröer vid entrén. Efter fikat lottas ord- 
 ningen på vilka som får välja fröer först. Hur många 
 fröpåsar du får beräknas på antalet inlämnade påsar  
 och hur många de ska fördelas på. Fröerna ska vara  
 fräscha och fina. Varje påse ska vara märkt med sort  
 och namn (svenskt). Minst fem fröer alternativt en lök/ 
 knöl i varje påse och du får lämna hur många du vill.  
 Entré och fika: Medlem 40 kr, övriga 80 kr.

Torsdag–söndag Nordiska trädgårdar, Älvsjö Stockholm
30 mars–2 april www.nordiskatradgardar.se
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Måndag 3 april Föreläsning – Länsstyrelsen – Invasiva arter  
19.00–21.00 Invasiva främmande arter är ett av de största hoten
Tegs församlings- mot biologisk mångfald. Endast genom kunskap om
gård de problematiska arterna, hur de sprids och hur de  
 ska bekämpas och omhändertas kan vi tillsammans  
 stoppa spridningen.
 Vi går igenom problemet med invasiva arter, hur det  
 ser ut i Västerbotten och vilka arter som är särskilt  
 viktigt att ha koll på här uppe hos oss.
 Vi diskuterar bekämpningsmetoder och avfallshan- 
 tering och även vilka arter som vi kan ersätta de in- 
 vasiva arterna med. Det kommer finnas gott om tid för  
 frågor och diskussioner! 
 Entré och fika: Medlem 40 kr, övriga 80 kr.

Fredag–söndag Trädgårdsmässa – Nolia Trädgård
21–23 april Vi är med på Nolia trädgård 2023 – en trädgårds-
Nolia  mässa för Norrland med utställningar, inspirationsytor, 
Signalvägen 3 föreläsningar och balkongutställningar. Välkommen att 
 besöka vår monter på Rådgivningsgatan. 
 Som medlem får du 20 % rabatt på entrén (kupong 
 i programmet). www.noliatradgard.se

APRIL
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Lördag 6 maj  Rådgivningsdag – Blomsterlandet Strömpilen
Blomsterlandet,  Besök oss gärna denna dag hos Blomsterlandet,  
Strömpilen Strömpilen och ställ dina trädgårdsfrågor till oss. 
 Vi berättar även gärna om vår förening och vad du får
 som medlem. Tid meddelas senare på vår webbplats  
 och i sociala medier.

Onsdag 24 maj Besök – Trädgård Väst 10 % rabatt  – visa med-
15.00–18.00 lemskort! 
 Trädgård Väst är en säsongsträdgård med stort utbud  
 av främst sommarplantor, potatis och grönsaker, men  
 även en del övriga produkter såsom jord, gödsel och  
 krukor. Tag infarten Rödbergsvägen vid Beijer och följ 
 skyltning. www.tradgardvast.se. 
 Kontakt: Sara 070-246 63 36.

Måndag 29 maj Besök – Trädgår’n i Bygdeå 15 % rabatt – visa  
18.00–19.00 medlemskort! 
 Plantskola med försäljning av egenodlade utplante- 
 ringsväxter, träd, buskar och jord. Kör E4 norrut. Skyl-
 tat från E4, avfart 2 km norr om Bygdeå eller kör ge- 
 nom byn. Anmälan till Ulrika Söderlund, 070-366 38 34  
 senast söndag 28 maj. Vi samåker gärna.

MAJ
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Torsdag 8 juni Vårens växtmarknad “Hundra nyanser av grönt” 
18.00–21.00 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. Umeå Trädgårdssällskap arrangerar växt-  
 marknad med försäljning av egenproducerat och när-
 odlat. Vill du sälja dina växter behöver du ta med  
 eget bord och boka plats senast fredag 2 juni genom  
 att ringa Pia Friberg 070-306 20 84. 
 Avgift 50:-/bord (upp till 120 cm), betalas till Umeå  
 Trädgårdssällskap vid ankomst. Fullständigt program  
 och fler tider presenteras under våren. 

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

19.00–19.45 Föreläsning: “Hur jag blev med trädgård”. Eva Forsberg
 berättar och visar bilder om hur hon byggt upp sin  
 trädgård ute vid havet. Lokal: Öppna foajéscenen i  
 Fika, Väven. Fri entré.

 Arrangemanget är ett lokalt samarbete mellan Umeå  
 Trädgårdssällskap och Kultur för seniorer, Umeå 
 kommun.

JUNI
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Lördag 1 eller Öppen trädgård – Villanäs
söndag 2 juli Villanäs trädgårds- och fritidsförening bildades 2006.
Tid bestäms senare Flera medlemmar har trädgårdsintresse och inbjuder 
 oss till besök i sina trädgårdar. Villanäs koloni- och  
 fritidsförening, Holmsundvägen höger sida (se skylt  
 ‘Villanäs’), innan vägskälet till Smultronstrället. Parke-
 ring finns nära Holmsundsvägen samt cirka 300 m  
 närmare älven. Exakt datum och tid meddelas senare  
 på vår webbplats och i sociala medier.

Lördag 1 juli Öppen trädgård – Vännäsby
13.00–15.00 Välkommen till Ingela och Lars Bokeskogs trädgård. 
Rådjursgatan 8, Trädgården började anläggas 2018 och ligger i ett 
Vännäsby nybyggt bostadsområde. Här finns ett hundratal 
 perenner men även en del ätbart och ett litet växthus.  
 Trädgården är planerad och skapad efter ägarnas  
 eget huvud och utan någon stor budget. Den inne- 
 håller diverse arrangemang som är uttryck för kreativi- 
 tet och miljöaspekter, som bland annat är att ta till  
 vara regnvatten och odla giftfritt.

JULI

Lördag 17 juni Öppen trädgård – Täfteå
13.00–15.00 Bo och Margareta Strandgren öppnar upp sin träd-
Åkroken 1, Täfteå gård i Täfteå. En liten annorlunda trädgård, med   
 mycket barrväxter, ljung, rhododendror, azaleor och  
 perenner. Vid midsommartid är vårblomningen fantas- 
 tisk. Parkera gärna vid skolan.

Måndag 19 juni Nya medlemmars träff – “Din önsketrädgård”
17.30–19.30 Nya medlemmar hälsas välkommen till tematräff hos
Idrottsallén 17  Inger Lindström. Anmäl dig till Inger senast 18 juni,
 070-689 22 70.

Tisdag 20 juni Öppen trädgård – Haga trädgård
17.30–19.30 Inger Lindström, Umeå Trädgårdssällskaps rådgivare 
Idrottsallén 17 öppnar portarna till sin prunkande, innehållsrika och 
 välplanerade trädgård. 
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Lördag 1 juli Öppen trädgård – Vännäsby
14.00–16.00 Välkommen till Eva och Gottne Wållbergs trädgård 
Umevägen 119, i Vännäsby. Trädgården påbörjades 1979 med några 
Vännäsby  träd och bärbuskar samt häck. Deras engagemang i  
 trädgårdsföreningen har gjort att intresset och kun- 
 skapen ökat med olika kurser och resor m.m. Numera  
 består trädgården av träd, buskar, perenner av olika  
 slag, bärbuskar, grönsaksodling, sparris, potatis och  
 en egen jordfabrik. Den ljuvligt stora, rosa vallmon är  
 en av deras favoriter. De brukar delta i föreningens  
 växtmarknad eftersom de varje år behöver dela sina  
 stora perenner.
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Onsdag 5 juli– Tvådagars trädgårdsresa – Österbotten
torsdag 6 juli I år arrangerar vi två trädgårdsresor.
 Årets första trädgårdsresa går med färja och buss  
 till Österbotten i Finland. Vi besöker ett flertal int-
 ressanta trädgårdar och plantskolor. Pris: ca 3 100 kr  
 för medlem i Umeå Trädgårdssällskap, för del i dubbel-
 rum (600 kr tillägg enkelrum). Vi övernattar på hotell  
 Kaarle i Karleby. Middag på fina restaurang Mustakari  
 dag ett och lunch dag två ingår i priset. 
 Resan arrangeras i samarbete med Björk & Boström.
 
   Anmälan via digitalt formulär och sista 
   anmälningsdag är 31 mars.

  Mer information om resan, anmälan och betalning 
 hittar du på vår webbplats och i sociala medier.

Söndag 23 juli Öppen trädgård – Täfteå
13.00–15.00 Välkommen till Susanne Hedlunds trädgård i Täfteå.  
Motorbåtsvägen 36, Du möts av en villaträdgård där prydnadsväxter 
Täfteå dominerar och rödbladiga växter tillhör favoriterna.
 Skogen på baksidan ger en vacker fond till trädgården.  
 Susanne har även plantloppis under sommaren.   
 Parkera gärna på Förskolan Fyrens parkering då  
 parkeringsmöjligheterna i kvarteret är begränsade. 
 Instagram: @lyckanstradgarditaftea

Söndag 6 augusti Öppen trädgård – Obbola
13.00–16.00 Katarina och Daniel Häggström i Obbola har en lum-
Akterstigen 7, mig trädgård med böljande rabatter, grusade gångar, 
Obbola träd och buskar som inrymmer flera olika sittplatser, 
 slingrande rabatter där perenner, buskar och träd var-
 vas till en skön mix. Funkior, dahlior, formklippta spireor  
 och rosor hör till favoriterna. 
 Trädgården inrymmer även en köksträdgård med ett  
 vackert växthus där det odlas ätbart men också en  
 sittplats för att njuta av pelargonerna. 
 Parkera längs vägen.

AUGUSTI
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Lördag 12 augusti  Trädgårdsresa
Tid och plats med- Sommarens andra trädgårdsresa blir en dagstur 
delas senare  med buss. Mer information kommer på webbplatsen  
   och sociala medier.

Söndag 20 augusti Höstens växtmarknad – Forslundagymnasiet
14.00–15.30  Säljare tar med eget bord samt märker, prissätter
Forslunda 1  och tar själv betalt. Uppställning 60 minuter före växt- 
   marknadens start. Pris 50 kr/bord (upp till 120 cm).  
   Boka plats senast 19 augusti till Ulrika, telefon  
   070-366 38 34.

Tisdag 22 augusti Öppen trädgård – Umeå-Brattby
18.00–20.00  Margareta Krunegård hälsar välkommen till den 
Umeå-Brattby 11,  större odlingen och privata trädgården. Följ med
väg E12 mot Vännäs ut i bäddodlingen av sommarblommor och grön- 
   saker. Se hur växtföljden praktiseras. I trädgården  
   finns planteringar av frukt, bär, prydnadsbuskar och 
    träd samt örter och perenner. Se Trädgårdssäll-
   skapets webbplats för vägbeskrivning.

Söndag 27 augusti Öppen trädgård med föreläsning – “Bygg och  
13.00–14.00,  gjut för din trädgård”
föreläsning  Pär Lärkeryd berättar vad som är viktigt att tänka
14.00–16.00,   på när du bygger och gjuter för trädgården och vad
öppen trädgård du behöver för utrustning och material. I Pär Lärke- 
Lummerstigen 2 ryds och Ulrika Bergfors trädgård finns bland annat 
   pergola, portal, grindar, spaljéer, plank, staket, 
   odlingslådor, bänk, vattenblänk och bordsskivor.  
   Föreläsningen sker kl 13.00–14.00. Därefter är träd-
   gården öppen fram till 16.00. Entré: medlem 40 kr,  
   övriga 80 kr. Föranmälan via hemsidan. 

   Obs: Parkering längs Berghemsvägen.
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Måndag 25 sept Vi uppmärksammar Äpplets dag
 Fira det svenska äpplet genom att baka en äppelpaj  
 eller något annat gott med svenska äpplen.

SEPTEMBER
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Måndag 2 okt Miniföreläsningar/workshops
19.00–21.00 Mindre grupper roterar mellan personer som föreläser
Tegs församlings- eller har workshop. Fika och lotteri. Mer information
gård publiceras under hösten på vår webbplats och sociala 
 medier. 
 Entré: medlem 40 kr, övriga 80 kr.

OKTOBER

Måndag 6 nov Trädgårdsglädje – “Mästerliga trädgårdsrum  
19.00–21.00 och köksträdgårdar” – Bella Linde
Akademibok- Att vistas i en trädgård är detsamma som glädje, skön- 
handeln, Åkerbloms,  het, hälsa och mat. Med utgångspunkt från böckerna
Östra Rådhus- Mästarnas trädgårdsrum och Mästarnas köks-
gatan 6 trädgårdar berättar författaren och journalisten Bella  
 Linde om möten med en antal mästerliga odlare och  
 deras fantastiska trädgårdar. 
 Föreläsningen innehåller handfasta råd om planering 
 och odling av såväl prydnads som köksträdgårdar 
 liksom tips på allt från hur du samlar och skördar 
 vatten till hur den biologiska mångfalden kan stärkas 
 i trädgården. 
 Föreläsningen är bokad via Författarcentrum. 
 Anmälan  och betalning via vår webbplats senast fre- 
 dag 3 november. Vi bjuder på fika i pausen. Rabatt på
 butikens sortiment erbjuds under kvällen. 
 Entré: medlem 100 kr, övriga 150 kr.

 Foto: Lena Granefelt

NOVEMBER

Måndag 4 dec Julkul på HUGÅs Veranda – Hörnefors
19.00–21.00 Vi skapar tillsammans i julens tecken. Mer information  
Industrivägen 19, publiceras under hösten på Umeå Trädgårdsällskaps
Hörnefors webbplats och sociala medier.

DECEMBER
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Vid köp av biljett via denna kupong 
betalar du 80 kr/person istället för 
100 kr/person. Gäller för två personer.

21-23 APRIL 2023, UMEÅ

Norrlands egen 
trädgårdsmässa

www.noliatradgard.se

Mässan arrangeras av Nolia AB

Scanna QR-
koden med 

mobilkameran 
för att hämta ut 
(max 2) biljetter 
med 20% rabatt! 

 
(Eller klipp ut 
kupongen och 

visa upp i kassan)

20%  
RABATT
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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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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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Erbjudandet gäller fr o m 3/9 t o m 4/11 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
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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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24 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!

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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Medlemskväll 24/5 kl 15.00–18.00 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. 4/5
Måndag-fredag
Lördag 10.00–16.00
Söndag 12.00–16.00
Midsommar 23–25/6

Tel. 070-246 63 36

www.tradgardvast.se

VÄLKOMNA!

10.00–18.00

Stängt
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072-502 32 52lisa@lizasmt.se

anläggning - trädgårdstjänster - trädfällning

072-502 32 52lismarie.berntsdotter@telia.com

anläggning - trädgårdstjänster - trädfällning
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RMTLTRLNTTÄL

H A N D E L S T R Ä D G Å R D  &  K A F É

10% på hela växtsortimentet 

under hela säsongen!

Rabatten gäller vid uppvisande av medlemskort 

och ej i kombination med andra erbjudanden.

 Du som är medlem i 

Umeå trädgårdssällskap fårc

Hos oss hittar ni: härdiga fruktträd, bärbuskar, 

rosor, perenner, sommarblommor 

och ett kafé med hembakat.

mer info:

smultronstaellet.se

i samarbete med Blomqvist plantskola och trädgår’n i bygdeå

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


