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Ibland tillkommer arrangemang i vårt program.
Aktuell information hittar du alltid på…



Omslagsbild: Backsippa. Pulsatilla vulgaris, årets perenn 2023

0rdförande har ordet

Bäste medlem i trädgårdsföreningen Liljekonvaljen!
Välkommen till de aktiviteter vi har 2023. Särskilt ser jag fram emot två-dagars 
resan ner till Hällekis i Västergötland. Vi kommer att övernatta på ett SPA-hotell, 
där kan vi koppla av efter resan. Endagars resan går till Enköpings parker, denna 
gång ska vi besöka parkerna i ytterområdet.

En medlem. Anette Persson,Torsåker, öppnar upp sin trädgård den 18 juni, ett 
bra initiativ, gör gärna det,  fler av er. Växtmarknaden och skördemarknaden blir 
som vanligt i år på Smedsgården. Växtmarknaden första söndagen i juli. Skörde-
marknad andra söndagen i september. I programmet som skickas ut i slutet av 
februari, och på hemsidan kan du hitta flera föreningsaktiviteter. Kom med förslag 
om aktiviteter och föreläsningar tilll styrelsen.

En del av er har väl redan sått både grönsaker och blommor andra väntar att så 
till våren, men ännu finns det tid för vintersådd om man vill så ute på friland.
Ta gärna med er frön som ni har över till årsmötet den 5 mars. 

Önskar er alla ett bra trädgårdsår.

Maud Liljeqvist
Ordförande Liljekonvaljen

MEDLEMSKAP & SNABBFAKTA
Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.
Årsavgift för 2023 är 350 kr, familjemedlemskap 70 kr för make/maka på samma adress. I medlems-
avgiften ingår bland annat prenumeration på tidningen Hemträdgården, som kommer sex gånger 
per år samt kostnadsfri rådgivning av trädgårdskonsulenterna 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 förhandlade 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 Liljekonvaljen”. Du som inte har 
tillgång till internet anmäler dig till styrelsen. 



Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen  Årsmöte 2023
söndagen den 5 mars, kl 13:00, Plangården i Sandviken
Föreningen bjuder på förtäring • Årsmötet hålls efter föreläsningen

Caroline West trädgårdsmästare från Wij trädgårdar
kommer till årsmötet. Caroline föreläser med
rubriken ”Wij trädgårdar, en plats att växa”. 

Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen kommer att
samarbeta med Wij trädgårdar i framtiden.
Iår finns möjligheten att sälja trädgårdprodukter
på Wij trädgårdars skördemarknad i höst.
Föreningen har en plats på marknaden. Du som
vill sälja hör av dig till styrelsen

Välkomna till ett trevligt årsmöte.

Trädgårdsmästare Frida, Caroline

Besök oss på och tyck till!

http://tradgardsforeningenliljekonvaljen.wordpress.com

Tom Ericsson 
Docent på Institutionen för Stad och Land 
på Sveriges lantbruksuniversitet i Upp-
sala (SLU) har under många år forskat på 
växters näringsupptag.

Kommer till trädgårdsföreningen Liljekon-
valjen lördag 16 september. Kl.14:00.
Plats: Furusalen, Silvanum, Gävle.

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.



Fredag 31 mars
Resa till mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö.
Trädgårdsmässan, Nordiska Trädgårdar, är den största och populäraste trädgårdsmässan i Norden. 
Här finns inspirationsutställningar och seminarier med experter, trädgårdsprofiler och inspiratörer. Som 
besökare kan du handla allt till trädgården, balkongen, kolonilotten och utemiljön och få med dig hem 
den rådgivning du behöver. Besökarna hälsas välkomna till en trädgårdsmässa fylld med härliga växter, 
kreativa designidéer, de senaste trädgårdsmaskinerna, läckra trädgårdsprylar och smarta odlingslös-
ningar Allt du behöver för ditt egna sköna, gröna paradis. Kom ihåg att ta med dig koden som finns i 
tidningen Hemträdgården nr.1 2023! Du kan också köpa din biljett på www.tradgardsmassan.se 

Resan betalas på bussen avresedagen.
Pris: 300 kr för medlem och 350 kr för icke medlem i föreningen.

Bussen utgår från  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 27 mars till Sylvia Sundin,
e-mail 57sundin@gmail.com eller tfn 070-045 05 76.
Ej avbokad plats kostar 100 kronor.



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

Välkomna till en givande dag 
med trevliga priser!

Plats: Vinnersjö utanför växthusen.
Ingen föranmälan behövs.
 
Förfrågningar: Connie Eliasson
e-mail connyeliasson300@gmail.com  
eller tfn. 070-818 75 35 Ett av växthusen i Vinnersjö

Exklusivt förhandsöppet för våra medlemmar.
Vinnersjö trädgård söndag 7 maj, kl 14:00-17:00

Inger Ekrem, förbundsdirektör Svensk Trädgård
Onsdag den 26 april kl. 18:30
Furusalen, Silvanum

Inger kommer att föreläsa om vatten i våra trädgårdar.
Klimatförändringen kommer att förändra vårt sätt att
odla i våra trädgårdar. Val av växter och hitta lösningar
att ta vara på regnvatten kommer att bli viktiga i framtiden.

Information om Riksförbundet Svensk Trädgård och
FOR FritidsOdlingens Riksorganisation.

Föreläsningen avslutas med frågestund.

Kostnad 50 kronor för medlem och 100 kronor för icke medlem.

Besök oss på och tyck till!

http://tradgardsforeningenliljekonvaljen.wordpress.com



Söndag 4 juni, kl 13:00-15:00
Växtmarknad. 

Första söndagen i juni har det blivit en tradition 
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! Försäljning gäller endast 
Trädgårdsföreningens medlemmar eller 
försäljare särskilt inbjuden av föreningen.

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

Växtmarknad. Smedsgården

Öppen trädgård 
Söndag 18 juni, kl 10-15
Anette Persson
Solbergaleden 7, Torsåker tfn 076-795 77 80
Trädgården har byggts upp med hänsyn till sekel-
skifteshuset. Träd och buskar skapar många träd-
gårdsrum till en romantisk trädgård med över 50 
olika rosor, många clematis och perenner. 
Bilder finns på instagram@anette.solbacken 

Välkommen! 

Årets Perenn 2023 
Backsippa, Pulsatilla vulgaris
Perennagruppen har utsett backsippa, Pulsatilla vulgaris, till Årets perenn 2023 med motiveringen:

Backsippa är en ljuvligt vacker, långlivad och härdig perenn som värmer våra hjärtan när vi behöver 
det som mest. Så snart trädgården vaknat ur vintervilan slår de stora, färgstarka blommorna ut. 
Fulla av liv i sig själva, men också genom de insekter som här bjuds på nektar och pollen vid en tid 
då tillgången är begränsad i naturen. Bild: se framsidan av program bladet.



Lördag och söndag 8-9 juli 2023. Två dagarsresa.
Resa till Plantmarknaden Lindesberg, Restaurang Golfbiten Lindesberg (lunch), Lundsbrun 
Resort & Spa, Källdalens rosor Kinnekulle, Kerstins Atelje Hällekis, Falkängens hantverksby 
Hällekis, Restaurang Brändåsen.

Resans första besöksmål är Plantmarknaden i Lindesberg, stort utbud av buskar, träd, perenner och 
rosor. – Många andra trädgårdsbutiker trappar ner på sortimentet under sommaren, men vi fyller på 
hela tiden och håller fullt sortiment. Och så är det miljön, man kan bara strosa omkring, få idéer och 
inspiration till sin trädgård eller balkong, säger Marco trädgårdsmästare på plantmarknaden.

Efter vi shoppat eller bara strosat runt och tittat samlas vi för en kort promenad och lunch på Golfbiten 
som är granne med Plantmarknaden. Efter en god lunch har vi en rätt så lång bussfärd framför oss till 
Lundsbrunn Resort & Spa. Väl på plats tilldelas alla sina rum och en möjlighet att bekanta sig med 
omgivningen. Redan på 1700-talet reste man till Lundsbrunn för återhämtning och läkning. Idag har den 
forna kurorten renoverats, moderniserats och bytt namn till Lundsbrunn Resort & Spa, men kvar finns 
de gamla byggnaderna från förr och inredningen anknyter till det gamla, lugnande, läkande i kombina-
tion med modernt, mysigt och levande. Vattnet är fortfarande en röd tråd genom både kurorten och byn, 
och att promenera runt på området är som att göra en resa i tiden. Vi vill fläta samman historien och 
nutiden och återigen göra kurorten till en plats där vi kan mötas och må bra i kropp och själ genom att 
välkomna er till Nya Lundsbrunn Resort & Spa. 

Vårat nyrenoverade hotell med miljön runt omkring erbjuder mysiga övernattningar. 



Efter incheckningen på hotellet samlas vi för avfärd till Källdalens Rosor Kinnekulle. Trädgården är 
en romantisk trädgård med ca 700 rosor, buskrosor och klätterrosor. Rosengång och perennrabat-
ter. Försäljning av plantstöd m.m. Vi hälsas välkomna av Bengt, Ann-Charlotte och Elise Kronberg. 
Trädgården har café.

Louise Bugnet

Nöjda med upplevelsen av alla rosor avslutas dagen med kvällsmat på Lundsbrunn Resort & Spa.
Efter en god natts sömn och en god frukost lämnar vi Lundsbrunn för avfärd till Hällekis och Kerstins 
Atelje. ” Det är en trädgård som ständigt fortsätter att skapas och återskapas av kärlek. Från tidig 
morgon till sen kväll pysslar Kerstin om den. Stöttar upp ludna tunga pion knoppar, överväger vilka 
grässtrån som ska rensas bort och vilka som ska få vara kvar för att på sina ställen ge vildare ängs-
känsla, planterar om mörksvarta violer och lägger ännu en sten vid den porlande stenbäcken. Precis 
som vindspelet i äppelträdet skiftar och böljar trädgårdens toner genom hennes händer och skapar 
ett mellanrum i vilket man vill stanna…för alltid.” På gränsen till det vilda.



Hällekis besöket avslutas med besök i Falkängens Hantverksby som består av 11 butiker i en grön-
skande, genuin och rofylld miljö där ca. 80 hantverkare och konsthantverkare från hela landet samsas 
varje sommar. Falkängens Hantverksförening representerar det mesta i hantverksväg; ull, vävt, glas, 
målat, silver, keramik, trä, tråd, smide, textilt m.m. – stort som smått, här finner du mycket fint, något 
till dig själv, eller kanske en present till någon speciell? 

Sista stoppet på resan är lunch på Restaurang Brändåsen. På hemsidan kan man läsa följande.
Brändåsen är visserligen en vägkrog. Men vi har ända sedan starten 1999 ambitionen att vara något 
mer och det genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har otroligt duktiga kockar som älskar att laga mat 
och bryr sig om vad de lagar med de finaste råvarorna. Vi finns här för dig och vi ser fram emot att ge 
dig en härlig matupplevelse. Fast vi är en vägkrog. 

Efter en god lunch åker vi vidare mot våra ändstationer på resan, vi beräknas vara i Gävle ca 20:00.

Resan har två olika boendealternativ och priser för boende i dubbelrum, enkelrum.

 Priser:  Dubbelrum. 2100 kr per person för medlem i föreningen.
  Dubbelrum. 2200 kr per person för icke medlem i föreningen.
  Enkelrum. 2300 kr för medlem.
  Enkelrum. 2400 kr för icke medlem i föreningen.

I samtliga alternativ ingår. Lördag 8 juli bussfika, lunch Restaurang Golfbiten Lindesberg, kvällsmål 
Lundsbrunn Resort & Spa, boende Lundsbrunn Resort & Spa. Söndag 9 juli frukost Lundsbrunn 
Resort & Spa, lunch Brändåsen Kumla.

I resans pris ingår också olika besök som Plantmarknad Lindesberg, Källdalens Rosor Kinnekulle, 
Falkängens hantverksby, Kerstins Atelje Hällekis.

Anmälningsavgift 500 kr betalas senast den 15 maj på Bankgiro 5513-0785



Upplysningar och anmälan till resan:
Lena van Aarem, e-mail lenavanaaren@hotmail.com eller tfn 070-414 28 62.

Betalning av hela resans belopp skall vara Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen tillhanda se-
nast 5 juni. 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 2023”.

Vid avbeställning tidigare än 5 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som av-
bokningskostnad. Sker avbeställningen inom 4 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans 
pris. Resenären får överlåta resan till en annan person.

 Bussen utgår från Gävle busstation, Hamntorget kl 08:00
 Valbo centrum, busshpl kl 08:15
 Forsbacka kl 08:30
 Sandviken IOGT/NTO, Fredriksgatan kl 08:45
 Storvik, Näsbysjön, rastplats kl 09:00

Benmjöl och Blomstra!
Vi har även i år tänkt ha benmjöl och blomstra till försäljning.Tyvärr så har 
priserna stigit även här och därför måste vi ha en intressekoll innan vi köper 
på oss så pass stora partier. Blomstra kommer i år att kosta 220 kronor för 
en 5-liters dunk men har du en egen dunk att fylla upp blir priset 170 kro-
nor. Benmjölet kommer i säckar på 25 kilo och dessa kommer kosta 450 
kronor. På en säck benmjöl sparar du minst 1000 kr. Har du inte behov 
av så mycket själv så försök hitta någon eller några att dela med. I år tar 
jag Therese över försäljningen efter Sylvia och Anders så utlämningen 
kommer att ske i Kungsgården.

Om du är intresserad hör av dig senast 1 april till Therese Bäcker tfn: 073-6546266
therese.backer@gmail.com

Besök oss på och tyck till!

http://tradgardsforeningenliljekonvaljen.wordpress.com

Lördag 12 augusti 
Träff för nya medlemmar i Hedesunda.
Separat inbjudan kommer att skickas till nya medlemmar.

Söndag 10 september
Skördemarknad. Mer information kommer i höstens program.



Lördag 12 augusti 2023
Resa till Enköpings parker 
Resans första besök är Hambytantens torparträdgård/Hard Working woman i Bred. Fika i träd-
gården. Eva berättar om trädgården och sin snickeriverksamhet. Färden går vidare mot Enköping. 
Guidning i Enköpings parker, start vid Åpromenadens slut. Lunch utomhus hos Happy Foodtruck I 
Drömparken. Efter en god lunch går färden vidare mot Vallby. Besök hos Angel in my home i Vallby. 
Visning av trädgården.Färden går mot Tuna Trädgård, Besök hos Tuna trädgård, handelsträdgård 
med stort sortiment, shopping och fika. Vi beräknas vara i Gävle ca 19:00.

Pris: 850:- kronor för medlem och 900:- kronor för icke medlem i förenigen.
I priset ingår förmiddagsfika, guidning, lunch, och eftermiddagsfika.

Upplysningar och anmälan till resan:
Lena van Aarem, e-mail lenavanaaren@hotmail.com eller tfn 070-414 28 62.

Bussen utgår från  Sandviken IOGT/NTO, Fredriksgatan kl 07:30
  Forsbacka kl 07:40
  Valbo centrum, busshpl kl 07:50
  Gävle busstation, Hamntorget kl 08:00
  Hedesunda, parkeringen Road 56 kl 08:30



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 2023).

 Namn E-mail    Telefon
Ordförande  Maud Liljeqvist maud.liljeqvist@gmail.com 070-674 42 57
Vice ord Jessica Äng hundis81@hotmail.com 070-251 35 46
Kassör Sylvia Sundin 57sundin@gmail.com 070-045 05 76
Sekreterare Lena van Aarem lenavanaarem@hotmail.com 070-414 28 62
Ledamot Connie Eliasson connyeliasson300@gmail.com 070-818 75 35
Ledamot Karin Wass-Söderlund karin.wass-soderlund@telia.com 070-634 49 12
Ledamot Rosie Martinelle rosiemartinelle@yahoo.se 070-667 86 62
Ledamot Therese Bäcker therese.backer@gmail.com 073-654 62 66
Ledamot Lasse Dunderberg dunderberg@hotmail.com 070-242 19 28 

Valberedning Pia Uddevik pia.uddevik@telia.com 070-595 44 28
 Marianne Bildtgård-Bohlin mbildtgardbohlin@gmail.com  070-653 31 89
  
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 för-
eningens arrangemang. Vid förhinder, kom ihåg att höra av dig till kontaktpersonen 
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. 

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

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
Hansons Blomsterhandel, Centralplan 5 Gävle, tfn 026-19 94 24
Växtzon 4, Myckelvägen 2 Valbo, tfn 070-420 44 4

Välkommen till höstens och nästa års aktiviteter med Trädgårdsföreningen Lilje-
konvaljen och ta gärna med en vän till våra evenemang!

Styrelsen


