
Program & information
2016

www.umeatradgard.se



3

Hylla det svenska äpplet 
med oss!
Det svenska äpplet har fått en egen dag och 
det uppmärksammas med äppelföreläsning och 
studiebesök i ett av Umeås musteri. 2016 års 
program fyllt med både nya och återkommande 
aktiviteter. Den populära fröbytarkvällen är ett 
måste och årets trädgårdsresa går till nordligare 
breddgrader. Växtmarknaderna kommer att vara 
på olika ställen och det inbjuds till nya, outfor-
skade trädgårdar att inspireras av. 

Umeå Stads Trädgårdssällskap är en ideell fören-
ing med ca 570 medlemmar. Föreningen är i sin 
tur medlem i Riksförbundet svensk trädgård och 
därmed ingår bland annat en prenumeration på 
Sveriges största trädgårdstidning 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:
UST, 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 ABF

Må 1 feb Årsmöte Tegs församlingsgård
kl 19.00 I samband med årsmötet får vi ta del av 

bilder från öppna trädgårdar 2015. Böcker 
säljs även ut från biblioteket.

Medl fri entré, övr 60 kr
Fika med semlor!

Må 14 mar Trädgårdsworkshops Tegs församlingsgård
kl 19.00 Workshops och fröbytarkväll. Dessutom in-

troducerar Andreas Neves sin trädgårdsslöjd.
Medl 30 kr, övr 60 kr

Må 21 mar Studiebesök Brandts handelsträdgård Se sidan 20

Må 4 apr Äpplet - från frukt till must Tegs församlingsgård
kl 19.00 Katarina Lind berättar om äpplen, frukt, 

beskärning, sjukdomar och förädling.
Medl 30 kr, övr 60 kr

kl 18-19 Krukväxtmarknad – plantor och sticklingar
Info till säljare och köpare på sid 15.

Tegs församlingsgård

15-17 april Mässa: Nolia Trädgård Nolia, fotbollshallen
Välkommen att besöka vår monter! Använd 
din rabattkupong på sid 22.

Dragonfätet

Ons 25 maj Besök på Trädgård Väst Se sidan 20

Ti 7 jun Besök på Sävar Frö Plant Se sidan 20

To 9 jun Besök på Hägnaregårdens Trädgård Se sidan 20

Må 13 jun Vårens växtmarknad Forslundagymnasiet
kl 18.30 Info till säljare och köpare på sid 15. OBS! Inomhus vid regn

Ons 29 jun Trädgårdssällskapens dag Se sidan 14
Öppen trädgård i Sörmjöle.

Lö 2 jul Smultronstället inbjuder till jubileum Holmsjön

Lö 2 jul Öppen trädgård i Yttertavle Se sidan 14
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Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel. De flesta aktiviteterna annonseras också 
under Evenemangsguiden i lokalpressen. Mer information och senaste nytt finns alltid på 
www.umeatradgard.se och www.facebook.com/umeatradgard.

Sö 3 jul Tusen trädgårdar Se sidan 14
För info se www.tradgard.org/tusen.

Fre 15 jul Öppen trädgård i Sörböle Se sidan 14

Lö 6 aug Öppen trädgård på Tomtebo kolonilott Se sidan 14

Lö 13 aug Trädgårdsresa norrut Se sidan 20

Må 15 aug Höstens växtmarknad Broparken
kl 18.30 Info till säljare och köpare på sid 15.

Sö 21 aug Öppen trädgård i Obbola Se sidan 15

Må 5 sep Frukt och bär i zon 5+ Tegs församlingsgård
kl 19.00 Jonathan Clark berättar om odling och 

förädling av bär i zon 5+, visar lämpliga sorter 
och hur de kan användas.

Medl 30 kr, övr 60 kr

Sö 25 sept Äpplets dag. Besök på Umemust. Spårvägen 23
Drop-in 
kl 10-15

Introduktion kl 13.00. Provsmakning och 
försäljning.

Må 3 okt Odling och mattips Åkerbloms bokhandel
kl 19.00 Peter Streijffert kocken, odlaren och för- 

fattaren föreläser i råa matshowen om  
grönsaker och olika smakkombinationer. 

Medl 30 kr, övr 60 kr

Må 7 nov Täckodling av grönsaker Tegs församlingsgård
kl 19.00 Lena Borg föreläser om hur hon med odlings-

limpor förlänger växtsäsongen och utökar sin 
grönsaksodling utan gift och konstgödsel.

Medl 30 kr, övr 60 kr

Må 5 dec Julspecial ABF, Rådhusallén
kl 19.00 Trevlig samvaro med ljusstöpning och krans-

bindning. Föranmälan till Doris (070-654 84 
81) eller Therese (070-332 66 64).
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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.  

On 29 jun Öppen trädgård i Sörmjöle
kl 18-21 När Botniabanans sträckning gav försämrat odlingsklimat började Catarina 

Wiklunds och Conny Gustafssons arbete att förbättra förutsättningarna 
för odling och trivsel. Tomten är stor, blåsig och utmanande. Trots många 
misslyckade planteringar pågår försök att hitta rätt växt till rätt plats. 
Adress: Granbergsvägen 11, Sörmjöle. Tel: 073-092 68 40

Lö 2 jul Öppen trädgård i Yttertavle
kl 13-16 Helena och Fredrik Holmgren visar sin trädgård med lantlig karaktär, upp-

byggd enligt tesen “man gör så gott man kan, med det man har, där man 
är”. Trädgården innehåller perennplanteringar, liten örtagård, köksträdgård 
och två växthus. Varmt välkomna!
Adress: Yttertavle 52.  Tel: 070-279 90 96

Sö 3 jul TUSEN TRÄDGÅRDAR
kl 10-17 En dag med öppna trädgårdar över hela landet! Ställ gärna upp och visa 

din trädgård för att ge inspiration och glädje till andra. Det kostar ingen-
ting att vara med och det ställs inga andra krav på dig som trädgårdsägare 
än att du ska tycka att det är roligt att visa din trädgård.
Se: www.tradgard.org/tusen/ och www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar

Fre 15 jul Öppen trädgård i Sörböle
kl 13-17 Staffan Lindfors hälsar oss välkomna till sin lummiga naturtomt med full-

vuxna träd och buskpartier. Många olika perenner mellan stenar och hällar, 
med havet som närmaste granne. Tag gärna med fikakorgen!
Adress: Jonskärsvägen 93 Tel: 070-585 19 48

Lö 6 aug Öppen trädgård på Tomtebo kolonilott
kl 12-16 Området består av 40 stugor, där varje stuga liksom trädgård är unik. 

Vissa satsar på blommor, andra på ätbart. Alla har olika sätt att skapa sitt 
eget lilla paradis. Vägbeskrivning: Mot Täfteå, vänster vid skylt Kyrkstuga, 
första skogsvägen till höger, där finns stor parkering. Tel: 070-274 11 11 
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Växtmarknader
Sälj dina frösådder, sticklingar och delade växter – och köp av andra till ett 
förmånligt pris. 

Krukväxtmarknad i april
Må 4 april 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 3 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 13 jun kl 18.30 Vårens växtmarknad, Forslunda
Må 15 aug kl 18.30 Höstens växtmarknad, Broparken

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 12/6 resp 14/8: 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! 

Sö 21 aug Öppen trädgård i Obbola.
kl 13-16 Ulrika Forsberg välkomnar oss till sin 70-talstomt i sutterräng. Framsidan 

anlades om för två år sedan med färggranna perennplanteringar samt en 
stor damm med fontän. På baksidan finns perenner, liten odlingslott samt 
ett växthus. Strävar efter lättskött trädgård.
Adress: Kyrkvägen 7, Obbola tel: 0730-41 50 54

Sista biten fram till respektive trädgård försöker vi skylta. Utförligare beskrivningar finns på 
www.umeatradgard.se.
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Redskap att låna
Medlemmar kan låna trädgårdsredskap. Kontakta ansvarig person. Se adress 
och telefon nedan. 

Redskap att låna 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 Idrottsallén 17, Haga 070-689 22 70

Maria Karlsson Hissjö 325 070-321 40 58

Medlemskap
Medlemsavgift för 2016 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 stads 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 stads 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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Gratis rådgivning
Som medlem i Umeå stads 
trädgårdssällskap har du tillgång 
till gratis rådgivning från våra 
trädgårdsrådgivare. Fråga om 
skötsel och underhåll av träd, 
buskar och perenner. 

Föreningens rådgivare är Inger 
Lindström. Ring Inger, 070-689 
22 70. Hon är också med på de 
flesta månadsmöten. 

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, 
onsdag även 13-16.  
E-post: radgivning@tradgard.org. 
Tfn: 08-758 86 36.
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Medlemsrabatter & förmåner
Hemträdgården – sex nummer per år, direkt i din brevlådan
ABF – 50 kr rabatt på studiecirklar
Marias blommor – 10 % på snittblommor, krukväxter och ytterkrukor
Markstenshuset – 10 % i rabatt på marksten
Trädklippet – 10 % rabatt vid fruktträdsbeskärning och äppelmust-

ning. Certifierad fruktträdsbeskärare.  
Se www.tradklippet.se, www.umemust.nu 
Katarina Lind 070-210 52 99

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 frukt-
träd) samt vid trädgårdkonsultation. 070-364 98 70

Träd och trädgård – 10 % rabatt på fruktträdsbeskärning, trädvård av stora 
träd, även svåra fällningar. Utbildad trädgårdmästare med 
aboristkunskap. André Wänman 073-370 56 56

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

LE Maskin – 15 % rabatt på hyra av större trädgårdsmaskiner, t ex 
vält, jordfräs, bensindriven kantskärare, såmaskin, åk-
gräsklippare. Även minigrävare och betongblandare.
Se www.lemaskin.se

Hägnaregårdens 
Trädgård

– 10 % rabatt på växtinköp.  
Se www.hagnaregarden.se

Norrstubben – 15 % rabatt. Avlägsnar oönskade stubbar och träd. 
Se www.norrstubben.se

Trädgård Väst – 10 % rabatt vid medlemskväll 25 maj. 
Se www.tradgardvast.se. 070-246 63 36

Sävar Frö Plant – 10 % rabatt vid medlemskväll 7 juni. 
Se www.savarfroplant.se. 070-333 43 90

Rabatterna gäller mot uppvisande av medlemskort. Vi reserverar oss för ändringar. 
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Besök i plantskolor
Följ med på trevliga besök i plantskolor och handelsträdgårdar – ofta med 
specialerbjudanden till våra medlemmar! Ingen föranmälan eller entré.

Må 21 mar Besök hos Brandts handelsträdgård
kl 19 Älvtået 9. Lämna bilen och ta en promenad ner till växt-

husen.

Ons 25 maj Besök på Trädgård Väst 10% rabatt
kl 17-20 Tag infart Rödbergsvägen vid Beijer

Ti 7 jun Besök hos Sävar Frö Plant 10% rabatt
kl 18-21 Kör till bensinstationen i Sävar, följ sedan skyltarna under 

E4:a bron.

To 9 jun Besök på Hägnaregårdens Trädgård, Hissjö 20% rabatt
kl 18-20 Kör mot Vindeln, efter Håkmark sväng vänster vid skyl-

ten “Plantskola” och fortsätt sedan ca 800 m.

Trädgårdresa norrut 13 augusti
Årets resa tar oss norrut runt Skellefteå. Vi besöker Frälsarkransen i Kusmark 
där blommornas färg och pärlorna i armbandet matchar. Övriga anhalter är 
privata trädgårdar, Trädgården i Ursviken, Rydlinge plantskola och Renfors 
Grönsaker.

Avresa från Fridhemsgymnasiets stora parkering 13 augusti kl 08.00. Samling 
kl 07.30. Åter ca kl 21.00. Pris: Medlem 450 kr, övriga 600 kr - som betalas vid 
anmälan på månadsmötet i februari eller mars. Anmälan är bindande, max antal 
är 48 st. Lunch och em kaffe ingår. Ta med fika, täta backar o påsar, nyfikenhet 
och ett glatt humör! 

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.


