Vill Du bli medlem så ta kontakt med någon ur styrelsen. Framför
även Dina önskemål och synpunkter på sällskapets verksamhet.
Tillsammans kan vi bli bättre!:
Tomas Landin, Ordförande 070-577 41 56
Mats Nilsson, Kassör 076-787 76 96 matsfnilsson@allt2.se
Marion Larsson, Sekreterare 070-366 29 82 falarsson@hotmail.com
Carina Andersson, Sekreterare 070-551 07 89 carina.byske@hotmail.com
Eva Lundmark 070-241 59 74 evalundmarkibyske@gmail.com
Britt-Marie Lundmark Hägg 073-096 83 40 brittmariehagg@hotmail.com
Katarina Öhlund Holmberg 070-630 62 23 holmbergohlund@telia.com
Solveig Wallström 070-259 13 55

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
Vi är en förening för trädgårdsintresserade och/eller fritidsodlare och
våra medlemmar är allt ifrån amatörer till dem med mångårig vana.
Det som förenar oss alla är att vi värnar om växtliv, natur och om vår
miljö. 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
trivsamma aktiviteter där vi kan utbyta erfarenheter, inspirera varandra
och mötas under trevliga former.
Vi har en levande hemsida som uppdateras regelbundet och adressen
till sidan är; www.byskebygdesträdgårdssallskap.se Vi finns även på
Facebook för att snabbt kunna sprida information till er medlemmar.
Gruppen heter Byskebygdens trädgårdssällskap. Titta gärna in på
den sidan och dela med dig av dina bilder, tankar, tips och råd.

Är du inte redan medlem i vår förening kan du när som helst under
året betala in medlemsavgift på 95 kr till Byskebygdens
Trädgårdssällskap, bankgiro 839-1211, swish 1231006360 (glöm
inte att ange namn, adress och gärna kontaktuppgifter som
telefonnummer och mailadress).

Information och program mars 2021 – februari 2022
Förmåner:
 Hjälp med beskärning av fruktträd, pris beroende av tidsåtgång för
varje träd
 Mycket bra priser på ekologisk gödning Biobact (flytande, granulat
och stavar), fiberduk och till viss del markväv.
 Utan kostnad få låna gallervält, gödselspridare (ej för kalk) eller
elhäcksax
 Vi anordnar trädgårdsresor och trädgårdsbesök
 Medlemskvällar hos trädgårdsföretag med rabatterade priser
 Kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller under våra aktiviteter
 Rabatterade priser hos vissa firmor även några på nätet

Byskebygdens Trädgårdssällskap
Program 2021

Onsdag 11 augusti Öppen trädgård kl 18-20 hos Margareta och
Torgny Lindfors, Jaktgatan 32, Drängsmark,
tel 070 687 54 43

Nolia Trädgård Trädgårdsmässan i Umeå är inställd 2021.
Istället blir det dubbeljubileum 2022 då mässan firar 10 år och
värdstaden Umeå firar 400 år.

Söndag 21 mars -22 Årsmöte Tid och plats meddelas senare
Servering, Lotteriförsäljning.

Torsdag 27 maj Oves plantor, Ersmark. Medlemskväll kl 19-21
med 10 % på sortimentet.

Obs! Så länge Coronapandemin pågår;
Medtag egna munskydd om så önskas under våra aktiviteter.
Vi håller klokt avstånd och håller våra händer rena. Vid
förkylningssymtom stannar vi hemma i omsorg om våra
medmänniskor. Håll ut och håll i så klarar vi det tillsammans!

Onsdag 9 Juni Öppen Trädgård kl 18-20 hos Georg o Aino
Pettersson, Söderbodan 857, tel 070-307 60 36
Lördag 12 juni Plantbytardag Laxparken (Skolgatan/Ringvägen)
Byske. Vi medlemmar byter växter med varandra utan
pengar. Visning och utställning kl 11. Start av byte kl
11:30. Märk plantor med namn. Medtag gärna eget fika.

Förändringar kan förekomma i programmet så håll utkik på lokala
anslagstavlor, hemsidan eller på Facebook

www.byskebygdesträdgårdssallskap.se

Torsdag 24 juni Öppen Trädgård kl 18-20 hos Lars-Erik o Thyra
Johansson 18-20, Patrongatan 21, Byske
tel 072-501 08 95
Onsdag 7 Juli Öppen Trädgård kl 18-20 hos Frida Albertsson
Sjöbergavägen 12, Ostvik, tel 070 688 20 76
Torsdag 5 augusti Öppna Trädgårdar kl 18-20
samma by inte så långt från varandra
Marie Marklund, Lundfors 26, tel 070-392 46 12, en
trädgård som ständigt är i förändring.
Britt-Marie Lundmark Hägg, Ålund 58, 073-096 83 40,
en trädgård i uppbyggnadsstadiet.

i samarbete med

