Sundsvalls Trädgårdsförening 2015 (från hemsidan)
Julgröt med
inspirationsföreläsning

58 julgrötsugna kom till traditionella julgröten där Kerstin
Lindeberg med medhjälpare visade julkransar och

Trädgårdscafe om sticklingar

I går kväll hade vi vårt första Trädgårdscafé. En mysig kväll där
våran Anna-Karin Englund lagt upp ett mycket bra möte om
sticklingar och avläggare. Alla var delaktiga eftersom vi fick

önska vad vi ville ta upp. Det blev många bra tips. Klart att vi
arrangemang. Som vanligt avslutades det med gröt och lotteri fikade också. "Är det café så är det". Vår Elisabeth Rosbachmed många fina vinster. Elisabeth Rosbach delade ut fröer och Olsson, hade med sig tagetsfrön ifrån Turkiet. Hon berättade

berättade om tagetestävlingen. Det finns fortfarande chans att att de är inga små tagets vi pratar om, utan dessa blir JÄTTE
anmäla sig, kontakta Elisabeth!
höga. Hon delade ut fina påsar med fröer till oss. Elisabeth vill

Tävling – högsta
tagetesplantan 2016

Tävlingen startar i februari (med frösådd) och avslutas i
augusti (slutmätning). Elisabeth Rosbach-Olsson är

tävlingsansvarig och domare. Det är också Elisabeth som
tillhandahåller fröerna, en specialsort av tagetes som blir

väldigt stor och hög. Det är en tävling bestående av flera
deltävlingar.

a) först anmäld till tävlingen

b) värvat flest deltagare till tävlingen
c) största tagetes växt på friland
d) största tagetes i kruka

ha en liten tävling av detta. Kul!!!! Klart att vi som fick är

med. Nu vill hon mäta, vem som får den högsta. Om man skall
vinna så får man nog låna hem Elisabeths man så att han får
gödsla med en näve hönsgödsel. Men det blir väl fusk

Elisabeth? Elisabeth återkommer år 2016 med stoppdatum för
tävlingen.

Det vore kul att höra vad du tyckte om formen för vårt möte
igår. Skriv gärna några rader till

info@sundsvallstradgardsforening.se. (Anna-Karin och Clary)

Trädgårdstramp hos Katrin
Lundgren, Alnö

Det finns flera fina vinster skänkta av snälla

medlemmar. Elisabeth kommer finnas på julgröten och dela ut
fröer till den som vill vara med i tävlingen.

Anmäler dig gör du till Elisabeth på julgröten eller på Facebook

Trädgårdscafé om
grönsaksodling 18 nov

I onsdags hade vi årets sista trädgårdsfika. Vi var 15 st som

Vilken kväll! Vilken trädgård! Många var vi som trampade i
pratade odling av ätbart, skydd av växter, boktips mm. Katrin L denna fantastiskt fina trädgård och fick med oss massor av
har lagt in en bild på FB som visar sitt fort som skyddar växter tips, tex. att använda korkar som skydd på vassa
mot bade stort (rådjur) och smått (sniglar)- imponerande.

armeringsnät.

grönkålschips, gott gott! Och vi som ville fick grönkål och

japanska lönnar och magnolior som trivs alldeles utmärkt hos

Under kvällen fick vi fick smaka på både sellerisalt och
luftlök med oss hem. Tack för en trevlig kväll!
Fler trädgårdsfika kommer under nästa år.

Trädgårdscafé om
Zonknäckare 21 okt

Mysigt trädgårdscafé med stor uppslutning. Vi pratade

zonknäckare och fick många roliga tips, bland annat om att

göra om ett skrivbord till vinterskydd för växter. Vi fick också
lära oss att skydda magnolian mot vårsolen och att mycket
grus och upphöjda rabatter gör flera zoner. Och så har

Elisabeth Rosbach-Olssons tagetestävling fått fler deltagare.
Kul!

Katrin har många olika rum i sin trädgård bland annat med
henne. Och vilket växthus! Här finns plats både för växter,
pyssel och mysig sittplats.

Resan till Umeå

Läs den fina reseberättelsen som Maria Larsson skrivit, om

häftiga kastvindar. Trots det kom många besökare som
uttryckte uppskattning över att föreningen anordnar

marknaden. Sjutton säljare deltog och de bjöd på ett rikt och
varierat utbud av varor, vilket gjorde att även försäljningen
blev lyckad. Dessutom blev det många tillfällen för trevliga
samtal om trädgård.

Marknaden hölls i år för tredje gången och kanske kan det bli
en tradition med förhoppningsvis bättre väder. (Synnöve
Nilsson)

umeåresan. Du hittar reseberättelsen på denna adress:

Trädgårdstramp hos AnnaLisa Lindgren, Bosvedjan

Vi var ett tiotal personer som trotsade regn och blåst och fick
http://sundsvallstradgardsforening.se/dokument/2015_ume__r se Anna-Lisa och KG Lindgrens trädgård. Den är häftig med sin
eseberattelse.pdf (klistra in i webbläsare)

Trädgårdstramp hos Maria
Larsson, Alnö

kuperade terräng, med den otroliga blomprakten efter

sluttningarna och över hela trädgården. Det är otroligt att

tänka att det allra mesta i denna trädgård är handgrävt av KG.

Trots att jag besökt trädgården flera gånger så är det alltid lika

Den 19 augusti, en

fantastiskt varm och

solig onsdags kväll var
ett 40 tal medlemmar

på tramp hos Maria på
Alnö.

Hon har en 2000 m2
stor, terrasserad

trädgård. Med stora

ymniga rabatter, helt

fantastiska klematisar,
en honungs ros som

nådde halvvägs upp i en björk och längst ned avslutas tomten
med en liten park.

Marias ordlingsglädje syntes i hela trädgården som kännes

varm och inbjudande. Tusen tack för att vi fick komma (Monica
Bylund)

Trädgårdsmarknaden i maj

Trädgårdsmarknaden som hölls på Norra Berget i maj blev en

äventyrlig tillställning p.g.a. vädret. Sol, regn, hagel, blåst och

kul att återvända och upptäcka nytt, alltid är det något som
hänt sen gången innan. Det finns väldigt många spännande

växer att se. Dessutom hade hon lite plantor av smått och gott
till salu. Något som naturligtvis uppskattades. :)

Bilder från trädgårdstramparna finns på vår Facebook-sida.
(Sara Fällström)

Trädgårdstramp hos Eva
Mårtensson, Lucksta

Trädgårdstramp hos Helen
Lodin, Sundsbruk

Mårtensson, fastän det regnat så gott som hela dagen och

lösningar, och dessutom kunde vi handla i hennes pysselbod,

Det var stor uppslutning på trädgårdstrampet hos Eva

Helen visade sin jättemysiga trädgård, full med finurliga

fortfarande var rätt hotfullt. Eva har främst specialiserat sig på där hon samlat allt möjligt som hon skapat själv, från mössor
buskar och träd. Det fanns även många fina stenläggningar,
som maken stod för.

till ljus, till betong och behändiga små skyltar. Själv fick jag
med mej två änglaljus hem :)

Huset är ett etagehus med trädgård helt runtom, så det är en (Anna-Karin Englund)
del trappor och mysiga stigar runt huset. Längst ner i ena

slänten finns en typ knäckstensmur, som på ett par ställen
mjukades upp med ”vanliga” stenbumlingar på ett väldigt
läckert sätt.

Jag upplevde att trädgården ingav ett väldigt lugn och en
härlig känsla.

(Sara Fällström)

Dagstur till Spezialplant

Studiebesöket på Målsta
handelsträdgård

Andreas hälsade oss välkommen och berättade att företaget

har funnits i över 100 år. Just nu är det högsäsong för tulpaner.
Över 2 miljoner tulpanlökar har de drivit upp i växthuset i år.

Det blir mycket gott för traktens rådjur när alla lökarna kastas.

Tre härliga trädgårdar såg vi, med shopping hos alla, men mest Målsta levererar tulpaner till butiker i hela Norrland. Innan
tulpantiden har tagit slut har man redan förberett för
hos Larz Danielsson som har ett fantastiskt och speciellt
växtutbud!

Trädgårdstramp hos Lottie
Axelsson, Granloholm

På söndagseftermiddagen var vi 11 stycken som trotsade
regnet och besökte Lottie och hennes trädgård. Det var
verkligen värt det.

Lottie har en fantastiskt fin och välplanerad trädgård, med

breda vackra skifferstensgångar. Uppvuxna träd och ett flertal
kaprifoler som ramar in huset. Tre härligt stora och runda
betongcirklar för grönsaksodling och en liten oas mitt i

gräsmattan där man kan sitta och njuta, omsluten av pioner
och bärbuskar. Vi hade en härlig stund trots regnet.
(Monica Bylund)

pelargoner och penseer.

Numera sår man inte frön utan man köper pluggar, pyttesmå
plant som man planterar. I vår kan vi köpa och njuta av

närproducerade blommor från Målsta Handelsträdgård. Bilden
visar tulpaner i hylla, på väg att levereras.

