
 

 

 
Som medlem i Byskebygdens trädgårdssällskap 

får Du mot uppvisande av medlemskort 
rabatt hos följande firmor: 

 
 

Oves plantor 
10% rabatt på hela sortimentet. 
     
 
 

Kåge blommor 
10 % rabatt på snittblommor 
 

 
 
 
Via riksförbundet har du även rabatter t.ex. fröer, växthus, 
böcker. Gå in på hemsidan www.tradgard.org och kolla vilka 
rabatter som finns just NU. 
 
 

Byskebygdens trädgårdssällskap 
i samarbete med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information och program 
mars 2017 – februari 2018 

 

 

 

 

 

 

www.byskebygdenstradgardssallskap.se 

 

http://www.tradgard.org/
http://www.byskebygdenstradgardssallskap.se/


 

STYRELSEN 2017 
 
 

 
 
 
 

 
     Ordförande                   Kassör                   Sekreterare           Sekreterare                   
  Tomas Landin              Mats Nilsson            Marion Larsson      Carina Andersson 

   070-57 74 156           076-78 77 696           070-366 29 82         070-55 10 789 
  

             
 

 

 

 

 

        

        Ledamot               Ledamot                
   Eva Lundmark       Agnela Nyström        Kanske just DU!      
   070-241 59 74         073-293 22 22 
               

 

Vill ni hellre maila oss så är våra adresser: 

Tomas: tomaslandinbyske@telia.com 
Mats: matsfnilsson@allt2.se  
Marion: falarsson@hotmail.com 
Eva: evaiabyn@spray.se 
Carina: carina.byske@hotmail.com 
Agnela: agnela.nystrom@outlook.com 
 

Tag gärna kontakt med någon ur styrelsen eller våra ortsombud och 
framför Dina önskemål och synpunkter på sällskapets verksamhet. 
Tillsammans kan vi bli bättre! Du kan även vända dig till någon ur 
styrelsen för att få råd och tips i trädgårdsfrågor eller gå in på vår 

hemsida www.byskebygdenstradgardssallskap.se 

 

Försäljning av trädgårdsartiklar 
 
 
Lars-Erik Johansson                  Fiberduk, Bubbelplast, 
Byske, 0912-108 95            Markväv. Utlåning av                   
     gallervält och häcksax. 
 
Eva Jutterström   Biobact, flytande och 

Drängsmark, 0910-72 71 73        granulat, utlåning av häcksax 
 
Gertrud Sjöqvist   Biobact, flytande och 

Drängsmark, 0910-72 70 69 granulat 
      Utlåning av gallervält 
 
 

 

 

Ett stort TACK! till alla våra sponsorer som stöttar 
vår verksamhet. Ni är guld värda! 

? ? 

mailto:tomaslandinbyske@telia.com
mailto:matsfnilsson@allt2.se
mailto:falarsson@hotmail.com
mailto:evaiabyn@spray.se
mailto:carina.byske@hotmail.com
mailto:agnela.nystrom@outlook.com
http://www.byskebygdenstradgardssallskap.se/


 

Nyponketchup 

 
1 liter nypon 
1,5 dl vitvinsvinäger  
1 röd lök 
1 dl råsocker 
3-4 dl vatten 
 
Halverade och rensade nypon ( tex Stenros, Rosa Canina) 
som mixas till en slät puré. Blanda i vitvinsvinägern, råsocker och 
hackad röd lök. Lägg allt i tjockbottnad kastrull och sjud med 
vattnet. 
 

Smaksättning: 
1 msk soja 

1 dryg tsk honung 

Lite riven ingefära 

1 tsk salt 
lite svartpeppar 
torkad mortlad chili (mängd efter sort och styrka) 
 

Låt sjuda ca 15 minuter. Mixa igen om du vill ha den riktigt slät. 
Späd ut med lite mer vatten om du vill ha den tunnare. Koka upp 
igen. 
 

Häll upp i rena varma burkar. 
 

Hållbar i 6-7 månader. Nypon är fullproppade av c-vitaminer och 
antioxidanter. Om du hoppar över kokning blir ketchupen nyttigare 
men då blir hållbarheten betydligt kortare. 
 

Serveras som tillbehör till ex lammkorv. 
 

Information från ordförande. 

 
Hej igen alla trädgårdsvänner. En ny sommar är på ingående och med 

den lite arbete i trädgården. Nu i skrivande stund så jobbar vi för fullt 

med programmet för 2017. 

 

Byskebygdens Trädgårdssällskap fyller 80 år 2017. Jag minns när vi 

firade 70 år på Broselsgården. Då hade vi ca 80 st anmälda till festen 

som var 3 rätters först fick vi mingeltalrik sen ugnsstekt Lax med 

potatis, romsås och grönsaker. Festen avslutades med kaffe och 70 års 

tårta. Det var ett lyckat kalas har jag hört efteråt. 

Nu när vi fyller 80 år så vill vi fira stort i Ostviks Byagård. Pricka för 

lördagen den 27 maj i almanackan. Vi har Alexandra De Paoli som 

kommer och föreläser. Hon är känd från TV med 

programmet ”Strömsö”. Vi kommer senare få lite mat (kallskuret m.m.) 

sist blir det kaffe med tårta som sig bör när man fyller 80 år. 

  

Vi har fått nya äppelträdbeskärare till föreningen och vi vill passa på att 

hälsa dom alla 4 välkomna in i gänget. Läs också rapport om era lokala 

Trädbeskärare som finns i programbladet. 

Vi arbetar på en trädgårdsresa lördagen den 12 augusti, ni får mer 

information på plantbytardagen 10 juni som vi har i Laxparken Byske. 

 

Vi behöver också få in lite nytt tänkande. Vi behöver 2 st ledamöter till 

styrelsen eftersom vi är bara 6 st kvar och vi är gamla. Hoppas ni läser 

detta och hör av er. 

                                                                                 

Tack för ert stöd. Tomas Landin Byske. 

 

 



 

MEDLEMSINFORMATION 
 

Vår målsättning är att vi i Byskebygdens Trädgårdssällskap, på 
olika sätt, ska kunna hjälpa medlemmarna med råd och service 
och ge ökade kunskaper i trädgårdsodling. Varje år inbjuder vi till 
ett antal inspirerande aktiviteter där vi kan utbyta erfarenheter och 
träffa likasinnade.   
 
Med detta utskick, innehållande programmet för 2017, följer ett 
inbetalningskort på 250 kr – Är du inte medlem i vår förening kan 
du när som helst under året betala in medlemsavgift till RST, 
Riksförbundet Svensk Trädgårds plusgiro 1215-3 (glöm inte att 
ange namn och trädgårdssällskap). RST, som vi är en del av, är 
Sveriges största organisation för fritidsodlare - här finns kompetens 
inom de flesta trädgårdsområden. 
  

   
 

 

Förmåner: 

 Tidskriften Hemträdgården, 6 nummer/år 

 Hjälp med beskärning av fruktträd, pris beroende av  
tidsåtgång för varje träd 

 Mycket bra priser på ekologisk gödning Biobact  

 (flytande, granulat och stavar), fiberduk, markväv och  
bubbelplast. 

 Utan kostnad få låna gallervält och elhäcksax 

 Vi ordnar resor och trädgårdsbesök 

 Medlemskvällar hos trädgårdsföretag med  

 rabatterade priser 
Rabatterade priser hos vissa firmor, se sista sida 

 

 

ÅRETS PERENN 2017 
 

KRYPFLOX, Phlox stolonifera ”Alba” 
 

Lättodlad och härdig i hela landet. En frodig och tät marktäckare 
som breder ut sitt intensivt gröna bladverk längs marken. I maj till 
juni blommar krypflox ”Alba” rikligt och ljuvligt i vitaste vitt och 
lämnar sedan en fräsch täckande matta resten av säsongen. I 
skyddade lägen kan den vara vintergrön.  
Läs mer på: http://www.perennagruppen.com 
 

 

Tidigare årets perenn: 
 
2016 - Liten Kärleksört 
2015 - Vit Skogsaster 
2014 - Vårälväxing 
2013 - Daglilja 
2012 - Bolltistel 
2011 - Blomsterfunkia,  
2010 - Koreansk Plymspirea 
2009 - Gullnattljus 
2008 - Vit fläcklungört 
2007 - Jättetåtel  
2006 - Kransveronika  
2005 - Stjärnflocka  
2004 - Sköldpaddsört 
2003 - Rödbladig Alunrot  
2002 - Blodnäva ´Max Freí 
2001 - Ulleternell 
2000 - Kärleksört 'Matrona' 
1999 - Jättedaggkåpa 
1998 – Röd Solhatt 
1997 – Stäppsalvia 

http://www.perennagruppen.com/
http://www.mobackes.se/Kampanjer/arets_perenn/2007.htm
http://www.mobackes.se/Kampanjer/arets_perenn/2006.htm
http://www.mobackes.se/Kampanjer/arets_perenn/2005.htm
http://www.mobackes.se/Kampanjer/arets_perenn/2000.htm
http://www.mobackes.se/Kampanjer/arets_perenn/2000.htm
http://www.mobackes.se/Kampanjer/arets_perenn/1999.htm


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 Trädgårdsresan 2017 

 

I år planerar vi en dagsresa lördag 12/8 med buss 
norrut med besök i trädgårdar. Mer information 

kommer på Plantbytardagen. 
Skriv upp datum NU och ring Marion för att boka 

en plats: 070-366 29 82 

Senast 15 juli. 
 

Avgift meddelas senare 
 

VISST SES VI? 

 

PLANTBYTARDAG 

Ni missar väl inte vår plantbytardag i Laxparken, 
Byske (Vid Dammen) 10 juni då vi byter plantor med 
varandra utan pengar. Fikaförsäljning. 
 

     VÄLKOMNA TILL PLANTORNAS EGNA DAG! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vargviksgårdens Trädgård 

Rikt utbud av kraftiga perenner och 

buskar med vackra blad. 
Många spännande nyheter även i år 

Titta gärna in på hemsidan 
www.vargviksgardenstradgard.se 

Tidsbeställning 070 2603911 

 

http://www.vargviksgardenstradgard.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor för alla tillfällen 

Brudbuketter,Begravningsbinderier,Blomsterförmedling 
 

0910-720068 

www.kageblommor.se 

info@kageblommor.se 

 

Rapport om era lokala Trädbeskärare 2016. 

 

Rolf Johansson och Lars-Erik Johansson har försökt att hinna med alla 

medlemmar som vill ha sina träd beskurna under den tid som det går att 

klippa äppelträden. En otrolig klippinsats som dessa klippare gjort under 

många år för våran förening. TACK! Även ett tack till Rolfs fru Solveig 

som följt med på rutterna runt om i Byskebygden och bokfört allt och 

serverat Rolf o Lars-Erik kaffe med dopp. 

 

2016 utbildades 4 nya trädbeskärare åt Byskebygdens Trädgårdssällskap 

av Maria Sandström. Lars-Erik Johansson och Rolf Johansson har fortsatt 

att träna och lära beskärarna lite mer. 

 

För att vi ska få ordning på alla som har och vill få sina äppelträd 

beskurna så vill Tomas få ett mail eller telefonsamtal  från er. Vi måste 

göra nya listor eftersom några medlemmar har försvunnit ur listorna. 

Äppelträdsklippningen är en stor och viktig del av Byskebygdens 

Trädgårdssällskaps service till medlemmarna. 

 

Obs! Vad vi vill veta är namn, adress, telefonnr, e-postadress, om ni 

har och hur många äppelträd ni har. Skriv även hur gamla 

äppelträden är och när träden beskars senast (årtalet.) 
 

Tomas e-post är:  landinbyske@telia.com   

Tomas  telefonnummer är: 070-577 41 56. 
 

Tack för 2016. / Bakom pennan Tomas Landin 

 

VLTs årsmöte 2017 
blir söndag 18 mars i Malå. 

 
Anmälan sker till Yvonne Lundqvist, systerya@hotmail.com 

Komihåg att meddela ev specialkost. 

Kallelse till årsmötet med sedvanlig 
föredragningslista skickas ut en månad innan. 

Välkomna/ VLT:s Styrelse 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

mailto:landinbyske@telia.com
mailto:systerya@hotmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORTSOMBUD 
Eftersom vår önskan är att trädgårdssällskapet ska ha så lokal 
förankring som möjligt, har vi ortsombud. Har du funderingar eller 
förslag kanske det är lätt att nå ortsombuden. Saknas din by och 
du kan tänka dig att ställa upp som ortsombud - meddela någon i 
styrelsen. Följande ortsombud finns i dagsläget; 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VAD HÄNDER I FÖRENINGEN? 

Ungefär en vecka innan programmets aktiviteter ska 
genomföras sätter vi upp affischer på anslagstavlor i 
byarna. 
 

Information finns också på hemsidan och på Facebook 
sidan. 

 
Hos oss kan du prova på Blomsterbindning 

Jag lär er binda blommor i mindre grupper 
om 4-6 personer. Du betalar bara för de blommor 

och det material du använder. 
 

Ring för information och bokning 
Välkomna/ Randy 

 

 
 

Växthuset i Byske 
Vid södra infarten E4 
Furuögrundsvägen 3 

Tel: 0912 – 10691 
 

Öppet sommartid Mån-fre 10-18  lör 10-14 
söndagsöppet 15/5-30/6 10-14 

 

 
 

Liljas Handelsträdgård 
Båtvik tel: 0912 - 10691 

 



 

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR! 

 
Anmäl ditt intresse till oss om du vill visa din trädgård eller om du 

har tips om någon annans sevärda trädgård. 
  

Vi vill se alla sorters trädgårdar, gamla som nya, stora som små, 
romantiska, lummiga, japanska, steniga, platta, kuperade… 

Ja alla olika sorters trädgårdar är roliga att besöka. Har du ogräs, 
ja det har vi med, vi vill se din ändå  

 

Vad krävs av dig? 
Att du är hemma och tar emot oss. Inget mera! Kanske vill du 

passa på att sälja av dina plantor eller sälja fika. 
Det bestämmer du! 

 

Ring eller maila redan idag  
 

Vi ses i era trädgårdar! 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

FIKAGRUPP 

I vår förening är vi beroende av ideella arbetsinsatser. 
Vi har bl.a. varje år en fikagrupp som kämpar på 

och bakar och serverar på våra aktiviteter. 
En stor eloge till er alla som under årens lopp ställt upp. I år 
kommer fikagruppen från Ålund. 
Områdena är Ostvik, Ålund Byske, Drängsmark och Åbyn. 

 
 

 
 
 
HEMSIDAN 
Ni glömmer väl inte att kolla in hemsidan. Vi har en levande 
hemsida som uppdateras regelbundet och adressen till sidan är; 
www.byskebygdesträdgårdssallskap.se 

Webbmaster är Mats Nilsson, mailadress: matsfnilsson@allt2.se  
Självklart finns vi även på facebook för att snabbt kunna sprida 
information. Gruppen heter Byskebygdens trädgårdssällskap, 
titta gärna in på den sidan och dela med dig av dina 
bilder/tankar/tips och råd. 
Vi önskar även få in era mailadresser för att snabbare kunna 
sprida information till er. 
 

 
 
”To plant a garden is to belive in tomorrow” 
                         Audrey Hepburn 

 

 
 

 

Byskebygdens Trädgårdssällskap fyller 80 år 2017 

 

Det vill vi fira med ett jubileum den 27 maj 2017 

kl: 13.00. Byahuse Ostvik. 

Alexandra De Paoli, bl.a. känd från TV programmen Strömsö och 

Örtskolan är inbjuden till en intressant  

föreläsning om naturens örter. 

Tipsrunda – Lotteri – Mat – Kaffe och Tårta- Trivsam samvaro. 

Pris: 80 kronor/person.  Vi har 100 st platser. 

Anmälan senast 30/4-17 på telefon till Eva: 070 241 59 74  

Eller  Agnela: 073 293 22 22. 

Betalas till. 

 Byskebygdens Trädgårdssällskap  på Bankgiro: 839 – 1211 

O.B.S.Glöm ej namn och tel. nr.  

Anmälan är bindande 

 

Varmt Välkomna till vårt 80 års firande/Styrelsen. 

 

 
 
 

mailto:matsfnilsson@allt2.se


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 

Oves Plantor 

Ersmark 

 

Vi har massor med växter och tillbehör 
tex 170 sorters Funkior och 90 sorter 

av Pioner 

Nu laddar vi för en ny spännande 
vårsäsong 

 

Medlemskväll 30 maj kl 19-21            

 

   Besök gärna hemsidan www.ovesplantor.se 

Oves Plantor, Ersmark, 0910-72 35 12 
 

Varmt Välkomna! 

 

  

http://www.ovesplantor.se/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egna bär är lycka! 
 

Det glädjer även våra bevingade trädgårdsvänner. 

Rätt buskar och träd, som ger bär och frön lockar fler 

fåglar till vår trädgård. Några av favoriterna är bl.a 

aronia, berberis, häggmispel, rosentry och rosor. 



 

Byskebygdens Trädgårdssällskap 

Program 2017  

Söndag 18 mars Årsmöte  Västerbottens Läns    

   Trädgårdsförbund. Malå.   

Torsdag 6 april Föreläsning av Märta Eklund från   

   Vargviksgården kl 19 på Korskyrkan,  

   kaffeservering 

21-23 april  Trädgårdsmässan i Umeå 

Tisdag 23 maj Öppen trädgård hos Georg och Aino  

   Pettersson Söderbodan 857 kl 18-20   

   tel 070-3076036 

Lördag 27 maj Föreningen fyller 80år det firar vi med 

b.la. föreläsning om örter av Alexandra 

de Paoli  
Tisdag 30 maj Oves plantor, Ersmark, kl 19-21   

   Medlemskväll med 10% på sortimentet 

Lördag 10 juni Plantbytardag Laxparken (vid Dammen)  

   Byske. Vi medlemmar byter växter med  

   varandra utan pengar. Visning och   

   utställning kl 11, start byte kl 11:30. Märk  

   plantorna med namn, växtlotteri,   

   kaffeservering 

Onsdag 28 juni Trädgårdssällskapens dag.   

Veronica och Urban Lindfors S:Källbomark 

26 tel 0912-31001, 070-6806804 Ta tillfället 

i akt och se fler trädgårdar på en kväll. 

 

Torsdag 20 juli Öppen trädgård hos Karin och Anders  

   Ekenstedt Högåsvägen 32 (mot g:a   

   Kågeägen) kl 18-20 tel 0910-720062   

   tel 070-3971149 

Lördag 5 augusti Sommarmöte Vindeln 

Lördag 12 augusti Vår egen Trädgårdsresa. Vi åker norrut  

   med buss. Mer info på Plantbytardagen.  

   Anmäl till Marion  senast 15 juli på   

   tel 070-366 29 82 

Torsdag17 augusti Öppen trädgård hos Margareta &   

   Torgny Lindfors kl 18-20 Jaktgatan 32  

   Drängsmark tel 0910-72 72 87 

Söndag25 februari -18 Årsmöte, Korskyrkan Byske kl 15:00.  

   Vi bjuder på kaffe/thé och goda smörgåsar. 
                       

Förändringar kan förekomma i programmet så håll utkik på 

lokala anslagstavlor, hemsidan och vi finns även på Facebook 

www.byskebygdenstradgardssallskap.se 

 
Kolla även in denna länk om du vill ha tips på aktiviteter 

http://www.tradgard.org/kansli_db/kalendarium.asp 

http://www.byskebygdenstradgardssallskap.se/
http://www.tradgard.org/kansli_db/kalendarium.asp

