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Ibland tillkommer arrangemang i vårt program.
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Marianne har ordet

Härlig är jorden (när den ligger i träda), var Karin Berglunds boktitel och så här års 
brukar jag få tid över att läsa om mitt stora trädgårdsintresse i olika böcker, forum 
och i frökataloger, det är en härlig tid!  I somras blev mitt stenparti klart och nu är 
det frö till dessa små växtjuveler som ska beställas och få bästa möjliga behandling 
för att gro och då tar jag vintertiden till att läsa på, det brukar både bli på engelska 
och latin. 

Annars blir det även några tankar som går till bina som sitter ute i kupan och hål-
ler bidrottningen varm med sina vingslag, för det är ju ett hett ämne idag att ha bin, 
tama eller vilda. Vi vill ju alla ha god pollinering i våra trädgårdar, för utan dem blir 
det inga äpplen, hallon eller frön. Det här vet vi ju men gör vi något åt det?
Börja med att läsa fakta om våra insekter och hur de vill bo. Bygg ett bibatteri, ja 
så heter det faktiskt. Läs sedan på om vilka växter vi ska plantera, växter som drar 
insekterna till våra trädgårdar. De växter som har mycket nektar och pollen är oftast 
lättodlade men de behöver återupptäckas och ges plats i rabatterna, t ex. bolltistel, 
klöver och hallon. Mycket nöje! 

Det här tyckte jag var kul att läsa om, ur Natur och trädgård.

Bibatterier kan tillverkas av plywoodskivor och ca 20 cm långa bamburör (som finns 
där man köper växter). Bina använder håligheterna i rören för att deponera ägg och 
lagra pollen. När ägget kläcks har larven tillräckligt med pollen för sin utveckling.

Tapetserar med rosenblad
Bli inte förskräckt om du plötsligt upptäcker skador på rosbladen. Det kan vara 
ett tapetserarbi som varit framme, kanske det röda murarbiet. De klipper ut våder 
från rosenblad och tapetserar sin barnkammare. Sedan fyller de cellen med pollen 
och nektar och lägger ett ägg. De alldeles cirkelrunda utskärningarna från rosbladen 
använder de som mellanväggar till nästa cell. En sådan mellanvägg kan bestå av tio 
bladbitar. Därefter hämtar de lite längre våder igen och klär insidan på nästa cell.
– Finurligt!

Tack för ordet och jag önskar alla lycka till med odlingsåret 2018.
PS. Vi satsar på bi- och fjärilstema på växtmarknaden i år. Kom och lär! 

Marianne Bildtgård-Bohlin
Ordförande
Vi ses på föreningens aktiviteter!

Omslagsbild: Rudbeckia. Foto: Lena Hådal



Onsdag 21 mars, kl 18:00
Föreläsning med Gunnel Carlson
Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen 
välkomnar en av Sveriges populä-
raste trädgårdsprofiler till kvällens 
föreläsning. Gunnel Carlson är träd-
gårdsjournalist och författare. Hon 
är född och uppvuxen i Blekinge där 
hennes pappa hade plantskola. Idag 
odlar hon sin egen trädgård i skån-
ska Arlöv. Under tolv år gjorde hon 
trädgårdsprogrammen Gröna rum, 
Gunnels gröna och Trädgårdskam-
pen för SVT. Hon föreläser, med-
verkar i Go’ kväll och ansvarar för 
Trädgårdsriket och är också initia-
tivtagare till Tusen Trädgårdar. Hon 
har också skrivit böckerna Gröna 
rum, Gröna hjälpen (tillsammans 
med Susanna Hultin och Victoria 
Jung), Trädgårdsguiden, Trädgårds-
riket, Min gröna passion och Gun-
nels 100 gröna pärlor i Trädgårdseu-
ropa. I dag skriver Gunnel Carlson 
för flera tidningar och bloggar på 
hemsidan www.tradgardsriket.se  – 
en mötesplats för alla som är intres-
serade av att besöka svenska träd-
gårdar. Gunnel kommer att prata 
om trädgård i allmänhet, dela med 
sig av tips och svara på frågor. Vi kommer också att få tips idéer på vad man inte skall 
missa på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 2018. 

Plats: Furusalen, Silvanum, Gävle.
Pris: 150 kr för medlem och 200 kr för icke medlem i föreningen.
Anmälan senast söndag 18 mars till Anna-Greta Andersson,  
e-mail aga_lars@hotmail.com eller tfn 026-27 03 98.

Gunnel Carlson.

Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen

    Årsmöte
  söndag 11 mars, kl 14, Plangården i Sandviken

Föreningen bjuder på förtäring Årsmötet hålls efter bildvisning



Fredag 23 mars
Resa till mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö.
Besökarna hälsas välkomna till en trädgårdsmässa fylld med härliga växter, kreativa 
designidéer, de senaste trädgårdsmaskinerna, läckra trädgårdsprylar och smarta od-
lingslösningar Allt du behöver för ditt egna sköna, gröna paradis. Kom ihåg att ta 
med dig rabattkupongen som finns i tidningen Hemträdgården! 
Årets tema är ”Mixa och Maxa”

Pris: 225 kr för medlem och 275 kr för icke medlem i föreningen.

Bussen utgår från Storvik, centrum/gatukök   kl 07:00
   Sandviken IOGT/NTO, Fredriksgatan  kl 07:15 
   Forsbacka    kl 07:30
   Valbo centrum, busshpl    kl 07:45
   Gävle busstation, Hamntorget   kl 08:00

Anmälan, som är bindande, senast den 18 mars till Sylvia Sundin,
e-mail 57sundin@telia.com eller tfn 070-045 05 76.
Ej avbokad plats kostar 100 kronor.



Lördag 28 april, kl 14:00-16:00
Föreläsning med Annevi Sjöberg och Philipp Weiss
” Odla smartare med naturen som inspiration”.

Under föredraget får du reda på hur du kan bjuda natu-
ren på dans och omvandla din trädgård till ett ätbart pa-
radis med ett överflöd av ätbara blad, blommor, frukt, 
bär, nötter och rötter. Du får se exempel på hur det 
kan vara lätt och njutbart att odla naturligt och hur 
du samtidigt blir en miljöhjälte genom att binda stora 
mängder koldioxid i din trädgårdsjord. De spännande 
koncepten du kommer att lära dig om heter skogs-
trädgårdsodling och permakulturdesign. Föredrags-
hållare är Annevi Sjöberg och Philipp Weiss, civilin-
genjör och diplomerad permakulturdesigner. Annevi 
älskar att odla, särskilt de växter som gynnar både 
människor och insekter i trädgården. Hon är utbil-
dad miljövetare och miljöingenjör och efter att ha arbetat ett par år 
med samhällsengagemang kring miljöfrågor inom biståndssvängen, undervisar hon 
idag inom odling, biologisk mångfald och permakultur. Philipp odlar nästan 100 
olika arter av fleråriga grönsaker och ännu fler ätbara träd och buskar. Började odla 
fleråriga grönsaker 2007 och tycker det blir roligare för varje år. Han har en visnings-
trädgård för fleråriga nyttoväxter på 7000 kvm med en tillhörande liten plantskola 
och undervisar regelbundet inom odling och permakultur. Annevi och Philipp är för-
fattare till böckerna Fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut och Skogsträdgården 
– odla ätbart överallt (som kommer ut i maj).

Plats: Furusalen, Silvanum, Gävle.
Pris: 100 kr för medlem och 150 kr för icke medlem i föreningen.
Anmälan senast den 22 april till Anna-Greta Andersson,  
e-mail aga_lars@hotmail.com eller tfn 026-27 03 98.

Spansk körvel Luftlök



Föreningen är glad att presentera senaste årens 
succé igen, vår- och sommarblommor för försälj-
ning direkt från växthusen. Ej besprutade växter 
odlade i egen jord! Ej hårt drivna. 
Tomatplantor av olika sorter, gurkplantor, grön-
saksplantor och kryddväxter finns också till för-
säljning. Betalningen helst med kort eller SWISH.  

Välkomna till en givande kväll 
med trevliga priser!

Plats: Vinnersjö utanför växthusen.
Ingen föranmälan behövs.
 
Förfrågningar: Connie Eliasson
e-mail connie.eliasson@gavle.se  
eller tfn. 076-100 62 55

Rondellpetunia

Exklusivt förhandsöppet för våra medlemmar.
Vinnersjö trädgård fredag 4 maj, kl 18:00.

Lördag 26 maj, kl 10:00-14:00 
Gjuta i betong under handledning av Elvy Ståhl
Vi gjuter på rabarberblad, i formar och figurer m.m, m.m.

Tag med gummihandskar, en tiolitershink, en stadig
slev att blanda betong med, plastskålar i olika storlekar. 
Ta med rabarberblad om ni har. Betong finns på plats 
samt en hel del figurer och formar att gjuta i.

Begränsat antal deltagare, 5 st.

Egen matsäck medtages. Kaffe och kaka finns på plats.
Pris:150 kr, då ingår betong och lån av gjutformar,  kaffe och kaka. 
Betalas på plats.

Plats: Skänkgatan 3 A, Järbo

Anmälan senast 20 maj till Elvy Ståhl
elvy.stahl@gmail.com eller tel nr 073-027 06 58

Besök oss på!

http://tradgardsforeningenliljekonvaljen.wordpress.com



Söndag 3 juni, kl 13:00-15:00
Växtmarknad. 
Första söndagen i juni har det blivit en tra-
dition att samlas på Smedsgården för att 
köpa och sälja växter – eller bara umgås 
över en kopp kaffe. Du kan även passa på 
att sälja annat som har med trädgården 
att göra, t.ex. redskap som du inte längre 
behöver eller böcker som du läst. Du som 
önskar medverka vid försäljningen bör 
vara på plats senast kl 12:30. OBS! För-
säljning gäller endast Trädgårdsförening-
ens medlemmar eller försäljare särskilt inbjuden av föreningen. Edward Warburton 
hittar du i ladan där han berättar och svarar på frågor om bin och biodling.

Kaffe med hembakt bröd serveras till en kostnad av 40 kronor.
Behöver du bord till försäljningen finns det att låna. 
Ingen föranmälan behövs.

Växtmarknad. Smedsgården

Alla är välkomna öppna sin trädgård!
Söndagen den 1 juli 2018 är det återigen dags 
för Riksförbundet Svensk Trädgård att tillsam-
mans med Gunnel Carlsons Trädgårdsriket och 
Studiefrämjandet bjuda in till Tusen Trädgårdar. 
Det blir en dag med trädgårdsglädje i fokus, då 
inspiration och kunskap kan delas av riktigt 
många. Skapa trädgårdsmöten och dela med dig 
av din trädgård! 

Alla som är med håller sin trädgård öppen sön-
dagen den 1 juli 2018 kl 10-17. 

Anmäl din trädgård på www.tradgardsriket.se 
senast den 1 juni 2018.



Lördag och söndag 30 juni-1 juli. Tvådagarsresa.
Resa till Sjöparkens växthus Kumla, Smålandsgårdens gästgiveri Gränna, 
Ängs trädgård, Jönköpings Rosarium, Gränna och Örebro Stadspark. 
Resans lunchstopp är Sjöparkens växthus, en rofylld oas i Kumla Sjöpark. I den 
vackra trädgårdsmiljön serveras säsongsinspirerade maträtter. Färska råvaror är vik-
tigt och grönsaker som odlats i växthuset ligger till grund för härliga årstidsinspire-
rade menyer. Här kan du avnjuta vår lunch på Restaurang & Café Goda Rum.
 

Växthuset och trädgården
Vinterträdgården, i form av Palmrummet, utgör entrén. Med en takhöjd på 11 meter 
finns här plats för stora växter och träd. I Kameliarummet och Citrusrummet tar de 
sluttande söderväggarna till vara på ljuset och värmen. I dessa orangerier övervintras 
växter som inte kan stå ute på vintern. På sommaren flyttar sedan många av växterna 
ut på de södra terrasserna.

Möjligheternas växthus - här får människor växa
I lokalerna bedriver kommunens arbetsmarknadsenhet tillsammans med andra aktö-
rer en mängd olika arbetsmarknadsåtgärder, till exempel praktik, arbetsträning och 
rehabilitering i en grön miljö som får människor att växa. Åtgärderna syftar till att 
rusta deltagarna för ett framtida arbete på den öppna arbetsmarknaden. De växter 
som odlas i växthuset planteras sedan ut i Möjligheternas trädgård. Här kan också 
finnas inslag av växter från olika delar av världen. I trädgården finns också konstnä-
ren Gunnar Nilssons skulptur ”Dig where you stand”.

Nästa stopp på vår resa är Smålandsgården gästgiveri, där vi kommer att övernatta. 
Smålandsgården – eller Västergården som den kallades på den tid Örserum bara be-
stod av tre gårdar – var ett av de skjutshåll där man kunde äta, övernatta och byta 
häst på väg till eller från Gränna. Dagens gästgiveribyggnad är uppförd 1932. Mel-
langården – Örensbaden – fick sitt uppvaknande 1905, då en bondpojk från Wireda-
trakten, sedermera grosshandlare A.T. Wirén, såg dess potential, byggde ett brunns-
hotell runt de hälsokällor som började porla när sjön Ören sänktes på 1840-talet, 
och bidrog till att den lilla byn med tre lantgårdar förvandlades till ett välordnat 
samhälle med egen poststämpel.



De båda anläggningarna, som gemensamt har 140 bäddar, och som under högsäsong 
beräknas sysselsätta närmare 30 personer blir inte bara regionens i särklass största 
hotell, utan också en av Örserums största arbetsgivare. I köket huserar två erfarna 
kockar, Mikael Ekberg och Fredrik Brandt. Råvarorna får garanterat kortare resväg 
än de gäster som traditionellt kom och drack brunn vid Örens strand. Med Hugos 
isterband, Sjöarps Rökeri, Brostorp Ost och Ravelsmarks Gård som råvaruförsörjare 
har den här trakten ett rikt skafferi att ösa ur, det ska vi göra mesta möjliga av, säger 
Mikael Ekberg och Fredrik Brandt, som med glädje hugger händer och tänder i den 
utmaning som Grännatraktens största hotellanläggning med restaurang serverar. 

Efter incheckning och en stunds vila samlas vi för avfärd till Ängs Gård ateljé, butik 
och en visningsträdgård. Lantlig trädgård i zon 2 med olika trädgårdsrum och träd-
gårdsmiljöer. Surjordspartier, perennrabatter, många ovanliga träd och buskar, växt-
hus, damm och rosor. På gården finns tre butiksplan med allt från textilt hantverk 
till akvareller, en loppishörna och second hand-kläder. Anna, gårdens ägare, kommer 
också att ha en del perenner till salu.

 

 

Vi avslutar dagen med gemensamt kvällsmål på Smålandsgårdens gästgiveri.

Anna Edlund

En av två hotellanläggningar på Smålandsgården



Dag 2
Vi börjar dagen med frukost. Efter frukosten åker vi till Rosenlunds Rosarium som 
ligger mycket vackert beläget vid Rosenlunds herrgård, med gångavstånd till Vät-
terns strand. I rosariet finns drygt 500 sorters rosor, gammeldags- och nyare buskro-
sor, klätter- och marktäckande rosor, vilda arter och förädlade rabattrosor. Dessa 
omgärdas av strama, låga buxbomhäckar. Samtliga rosor är försedda med namn-
skylt. Kontinuerliga uppföljningar görs, mindre bra sorter tas bort och ersätts med 
andra. Inom parkområdet finns äkta valnöt, kaukasisk vingnöt, katsura, gulved, 
magnolia, sydbok, Charlottaapel och körsbärskornell. Pioner, klematis, perenner, 
sommarblommor och specialdesignade spaljéer samt offentlig konst. I området finns 
ett sommarcafé.

Nästa besöksmål på resan är vackra sommarstaden Gränna. Möjlighet till shopping 
och besök på någon av stadens många mysiga restauranger OBS! ingår ej i resans pris.

Sista stoppet på resan är Örebro Stadspark, som år 2004 utsågs till Sveriges vackrast 
park. I parken finns bl.a. örtagård, rosengård, växthus, Japaninspirerad trädgård och 
olika sorters träd och rabatter med perenner och sommarblommor.

Tillverkning av polkagrisar i Gränna Stadsparken i Örebro



Resan har tre olika boendealternativ och priser för boende i dubbelrum, enkelrum 
eller stuga med tre sovplatser. Föreningen har två stugor bokade.

Priser:  Dubbelrum. 1550 kr per person för medlem i föreningen.
 Dubbelrum. 1750 kr per person för icke medlem i föreningen.
 
 Enkelrum.    1800 kr för medlem.
 Enkelrum.    2000 kr för icke medlem i föreningen.
 
 Stuga.          1400 kr per person för medlem i föreningen.
 Stuga.        1600 kr per person för icke medlem i föreningen.
         Priset per person gäller för tre personer boende i stugan.
    
I samtliga alternativ ingår bussfika, lunch Kumla, kvällsmål och frukost Smålands 
Gästgiveri och en guidning på Rosenlunds Rosarium. 

Anmälningsavgift 500 kr betalas senast den 1 maj på Bankgiro 5513-0785
Upplysningar och anmälan till resan: 
Anna-Greta Andersson, e-mail aga_lars@hotmail.com eller tfn 026-27 03 98.

Betalning av hela resans belopp skall vara Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen 
tillhanda senast 21 maj. Vid anmälan av resan  efter sista betalningsdag skall det 
totala priset för resan betalas in omgående och senast inom två (2) dagar.
Resan betalas på Bankgiro 5513-0785 märk betalning ”sommarresan”. 

Bussen utgår från  Gävle busstation, hamntorget   kl 07:00
   Valbo centrum, busshpl    kl 07:15
   Forsbacka    kl 07:30  
   Sandviken IOGT/NTO, Fredriksgatan kl 07:45
   Storvik, centrum/gatukök  kl 08:00

 Benmjöl och Blomstra finns till försäljning inför odlingsäsongen!
 Intresserade bör beställa så snart som möjligt, dock senast 28 februari. 
 Avhämtning kommer att ske under april, beroende på vädret.  
 Pris benmjöl: Säck med 30 kg kostar 420 kr och plasthink med 4,3 kg kostar 100 kr. 
 Pris i handeln ca 75 kr kg. På en säck benmjöl sparar du minst 1500 kr.
 Blomstra: 5 liter inkl dunk 130 kr, egen dunk från tidigare år 100 kr.

 För mer information ta kontakt med Sylvia Sundin 
 e-post: 57sundin@telia.com 
 tfn 070-045 05 76



Lördag 11 augusti 
Resa till Wij trädgårdar, Mobackes trädgårdscenter och Majas café & Presenter.
Resans första besöksmål är Wij trädgårdar i Ockelbo. 
Vi kommer att guidas runt i de olika trädgårdarna 
som finns på Wij trädgårdar. Lunchen serveras på Wij 
Trädgårdskök, som under flera år blivit rekommende-
rade i restaurangguiden White Guide. 
Nästa besöksmål på resan är Mobackes trädgårds-
centra i Bollnäs som är ett familjeföretag med anor 
från 1940-talet, då den första trädgården startades 
bredvid Bollnäs kyrka. I början av 1960-talet flytta-
de trädgården till sin nuvarande plats i Säversta. Från att ha varit ett trädgårds-
mästeri inriktat mot produktion och grossistförsäljning har företaget idag utvecklats 
till en fullsorterad trädgårdsfackhandel. Trädgårdscentrat kan erbjuda allt du kan 
önska dig oavsett om det gäller miljön inne eller ute. Vid besöket på Mobackes kan 
du besöka Lilla k´s trädgårdskök och koppla av med fika i en trevlig miljö.
Resan avslutas  med ett besök på Majas Café & Presenter i Regnsjö, här hittar du 
en härlig blandning av hantverk, presenter och inredningsartiklar samt café med 
hembakt fikabröd och smörgåsar. Vid vackert väder kan man sitta ned med sin fika 
i trädgården.

Pris: 450 kronor för medlem och 550 kronor för icke medlem i föreningen.
I priset ingår bussfika, lunch och guidningar. 

Anmälan, som är bindande, senast den 6 augusti till Anna-Greta Andersson, 
e-mail aga_lars@hotmail.com eller tfn 026-27 03 98. 
Ej avbokad plats kostar 100 kronor.

Bussen utgår från  Storvik, centrum/gatukök   kl 07:00
   Sandviken IOGT/NTO, Fredriksgatan  kl 07:15
   Forsbacka    kl 07:30  
   Valbo centrum, busshpl    kl 07:45
   Gävle busstation, Hamntorget   kl 08:00 

Wij trädgårdars restaurang Mobackes trädgårdscenter Majas Café & Presenter



Presentation av Trädgårdsföreningen Liljekonvaljens intressegrupper
Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen vill att våra medlemmar får en möjlighet att er-
hålla mer kunskap om och upplevelser av ett specialintresse. Förra årets succé, Ör-
tagruppen inspirerar styrelsen att erbjuda ett antal grupper trädgårdssäsongen 2018.

Grupper 2018
Rosgruppen: Mer information finns på annan plats i programmet.
Kontaktperson: Connie Eliasson, connie.eliasson@gavle.se, 076-100 62 55

Trädgårdsvandra-gruppen: Vi är många som tycker om att träffas, inspireras och 
umgås i varandras trädgårdar. Du väljer om du vill visa din trädgård för gruppen eller 
om du bara vill umgås med likasinnade. Gruppen är igång med träffar. 
Kontaktperson: Marianne Bildtgård-Bohlin, marianne.bolin@gavlenet.se, 070-653 31 89

Köksgruppen: Föreningens kanske viktigaste grupp! Du kan hjälpa till att skapa triv-
sel runt alla våra aktiviteter. Gruppen har många varierande sysslor som t.ex. servera, 
baka, planera och att utveckla arrangemangen runt våra aktiviteter.
Kontaktperson: Jessica Äng, hundis81@hotmail.com, 070-251 35 46

Örtagruppen: Mer information finns på annan plats i programmet.
Kontaktperson: Karin Wass-Söderlund, karin.wass-soderlund@telia.com, 070-634 49 12 

I mitten av augusti 
Träff för nya medlemmar.
Separat inbjudan kommer att skickas till nya medlemmar.

Söndag 2 september
Skördemarknad. Mer information kommer i höstens program.

Årets perenn 2018 är Höstsilveraxen
Höstsilveraxen, eller Actaea simplex på latin, är en lång och 
ståtlig höstblomma vars egenskaper är så enastående att 
Perennagruppen i år har utsett den till Årets perenn.

Perennagruppens motivering:
”Ett elegant, mörkt bladverk som ger liv åt hela plante-
ringar toppat med skira, doftande blomspiror som lyser upp 
trädgården om hösten. Höstsilveraxen är en pärla bland 
växter, många trädgårdskreatörers älskling och 
Årets Perenn 2018”.



MEDLEMSKAP & SNABBFAKTA
Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.
Årsavgift för 2018 är 300 kr, familjemedlemskap 50 kr för make/maka på samma 
adress. I medlemsavgiften ingår bland annat prenumeration på tidningen Hemträdgår-
den, som kommer sex gånger per år samt kostnadsfri rådgivning av trädgårdskonsu-
lenterna på Svensk Trädgård. Du kan läsa om centralt förhandlade medlemsrabatter på 
hemsidan. www.tradgard.org och i Hemträdgården.

I Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen skickar vi ut vårt program två gånger om året. 
Det innehåller, föreläsningar, marknader, resor och trädgårdsbesök. Lokalt förhand-
lade medlemsrabatter hittar du på vår blogg och i detta program.

Vi välkomnar nya medlemmar och du anmäler ditt intresse på Riksförbundet Svensk  
Trädgård. www.tradgard.org/medlem/bli_medlem.asp ange ”Trädgårdsföreningen Lil-
jekonvaljen”. Du som inte har tillgång till internet anmäler dig till föreninges kassör 
Sylvia Sundin, tfn 070-045 05 76.

RABATTER FÖR VÅRA MEDLEMMAR
Följande lokala företag ger medlemmar i Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen rabatt 
mot uppvisande av medlemskort med giltigt årsmärke. Gäller ordinarie tjänsteutbud 
och butikssortiment och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Genom Riksförbundet Svensk Trädgård har du dessutom rabatter hos webbutiker 
och företag runt om i landet. 
www.tradgard.org under rubriken Medlem /Rabatterbjudanden

Jungel Jim, Köpmangatan 10 Sandviken, tfn 026-25 13 41

Iris Blomsteraffär, Köpmangatan 12 Sandviken, tfn 026-25 80 52

Erlandsson, Trädgårdsvägen 7 Hedesunda, tfn 0291-47 16 08

Ivar Ericsson Blomsterhandel, Södra Kungsgatan 16 Gävle, tfn 026-61 50 50

Hansons Blomsterhandel, Centralplan 5 Gävle, tfn 026-19 94 24

Vill du via SMS få påminnelser och information om even-
tuella aktiviteter utöver programmet ska du anmäla ditt 
mobilnummer till Jessica Äng, 070-251 35 46. 
Gäller inte dig som redan nu får sådan information.
  



Örtagruppen
Inom Liljekonvaljen har vi en grupp för med-
lemmar som är särskilt intresserade av örter, 
att odla, äta och ta tillvara.  Vår målsättning är 
att lära oss mer om kryddväxter, och vi brukar 
fördjupa oss i olika ämnen när vi träffas. Äm-
nen som vi har tagit upp: Örter förr och nu, 
olika miljöer där odlade örter trivs, bästa rå-
den vid plantering, vikten av växelbruk, vilka 
kryddor trivs bäst tillsammans, vilka gynnar 
insekter. Hur vi tar tillvara kryddor och väx-
ter, alltifrån skönhetstips och teblandningar i 
förkylningstider till kryddblandningar i egna örtsalter. Vi har testat hemgjord ring-
blomssalva och provsmakat sylt och marmelader och krispiga grönkålschips.
Vi har besökt några av medlemmarnas trädgårdar och vi har även besökt friluftsom-
rådet Hemlingby, för att se vilka växter som fanns där. Vi brukar träffas i Studiefräm-
jandets lokaler i Sandviken. I gruppen ingår medlemmar både från Liljekonvaljen och 
Svenska Örtsällskapet. 
Är du intresserad av att gå med i gruppen?

Kontakta: Karin Wass-Söderlund karin.wass-soderlund@telia.com  070-634 49 12 

Örtagruppen besöker en 
medlems trädgård.

Rosgruppen  
I år gör vi ett omtag av rosgruppen, vi kommer att träffas fasta datum under odlings-
säsongen. Varje träff kommer att innehålla ett tema som berör odling av rosor. Grup-
pen träffas alla gånger första odlingsåret i Hedesunda. Vi följer rosorna i Maud och 
Connies trädgård från beskärning till vintertäckning. Du kanske är bara nyfiken att 
börja odla rosor eller har lång erfarenhet av rosor. Alla är välkomna till gemenskapen 
och ett spännande rosår. Gruppen kommer att träffas minst fyra gånger under året. 
Det finns inget krav att du måste delta vid varje tillfälle. Fika kommer att finnas vid 
varje tillfälle till självkostnadspris.

5 maj  Beskärning. Förebyggande besprutning. Tillverkning av egen ros-   
  jord och gödsling. Plantering av krukodlad ros m.m.
7 juli  Sommarbeskärning, vattning, uppbindningar. Uppleva blomning   
  av tidiga sorter m.m.
25 augusti Växtsätt. Blomning av busk- och rabattrosor m.m.
6 oktober Sammanfattning av rosåret. Vintertäckning m.m.

Alla träffar är i Hedesunda, Norrkroksvägen 3
Information: Connie och Maud
Tel: 076 100 62 55
connie.eliasson@gavle.se



Har du frågor, synpunkter eller idéer, hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen. 
(Med reservation att styrelsen kan komma att ändra utseende vid årsmötet i mars 2018).

 Namn E-mail    Telefon
Ordförande Marianne Bildtgård-Bohlin marianne.bolin@gavlenet.se  070-653 31 89
Vice ordf Maud Liljeqvist maud.liljeqvist@gavlenet.se 070-674 42 57
Kassör Sylvia Sundin 57sundin@telia.com  070-045 05 76
Sekreterare Anna-Greta Andersson aga_lars@hotmail.com 026-27 03 98
Ledamot Connie Eliasson connie.eliasson@gavle.se 076-100 62 55
Ledamot Karin Wass-Söderlund karin.wass-soderlund@telia.com  070-634 49 12
Ledamot Jessica Äng hundis81@hotmail.com 070-251 35 46
Ledamot Rosie Martinelle rosiemartinelle@yahoo.se 070-667 86 62

Valberedning Gun-Britt Jansson gbkjansson@gmail.com 070-214 49 40 
 Pia Uddevik pia.uddevik@telia.com 070-595 44 28 
 
Revisor Maj-Britt Johansson majjabritt@hotmail.com 073-043 09 19 
 Inger Nygren  070-256 26 87
   
Styrelsen tycker att det är trevligt att så många av våra medlemmar uppskattar fören-
ingens arrangemang. Vid förhinder! Kom ihåg att alltid höra av dig till kontaktper-
sonen för arrangemanget. På många arrangemang har vi ett begränsat antal som kan 
deltaga. Vi har oftast väntelista på medlemmar som vill vara med. 
Tack på förhand att du lämnar din plats vid förhinder, så blir alla glada. 

Vi vill gärna se din trädgård! 
Att besöka andras trädgårdar är alltid roligt och inspirerande. Oavsett storlek och ål-
der på odlingen finns det alltid något att se och njuta av där en trädgårdsvän bor. Vill 
du öppna din trädgård för besök kontakta styrelsen eller trädgårdsvandra gruppen.

Hör av er!
Styrelsen vill gärna att du tipsar om nya resmål, föreläsare och nya aktiviteter till 
kommande program.

Välkommen till vårens och sommarens aktiviteter med Trädgårdsföreningen Lilje-
konvaljen och ta gärna med en vän till våra evenemang!

Styrelsen


