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Bladlusen - Sommarnummer 2022 
Hej trädgårdsvänner! 

Nu är vi inne i en av de mest intensiva 

delarna av trädgårdssäsongen tycker jag – 

ska inte allt hända i maj/juni? Alla rabatter 

ska t.ex. rensas, men helst inte när det 

blåser för mycket för då är det ju ogjort 

igen       

I det här sommarnumret av Bladlusen så 

hittar ni härliga trädgårdar att besöka samt 

de fina rabatter olika handelsträdgårdar 

erbjuder oss medlemmar. 

/Styrelsen genom 

Helena Wiktorsson, ordförande 

Medlemsmöte 
Måndag 30 maj kl. 19.00, Stockesalen 

(Frösön).  

Henrik Haller som är lektor i 

miljövetenskap och forskar om hållbar 

markanvändning och livsmedelsproduktion 

föreläser om designkonceptet permakultur. 

Han ger en kort introduktion till hur det 

kan användas såväl lokalt som globalt för 

att främja hållbar odling. 

Gåvor till lotteriet mottages tacksamt! Fika 

finns att köpa. 

Observera! 

Avvikelser kan förekomma, håll dig 

uppdaterad via vår webbplats och 

sociala medier. Kontaktuppgifter hittar 

du i sidfoten. 

Trädgårdstramp 
 20 juni, kl. 18: 

Maud Wängman, Slåtte 116, Brunflo. 

Hon erbjuder halva priset på växter och 

har fikaförsäljning. 

 27 juni, kl. 18: 

Gunhild Ekdahl föreläser om Mångfald 

i trädgården på Gamla lanthandeln i 

Krokom. 

 20 juli, kl. 19: 

Hos Ann Chooi-eam Ong-Pålsson, 

Kläppe 225. Man kör E45 6 km mot 

Strömsund till Kläppe. Tag första 

vänster i Kläppe och följ vägen, 

passera en avtagsväg till vänster, vägen 

svänger höger, Pålssons bor på gården 

du ser på vänster sida uppe i 

skogsbrynet drygt 200 m efter 

avtagsvägen du just passerade. Hos 

Pålssons finns bl.a. många fina pioner. 

Trampet sker tillsammans med STA 

(Trädgårdsamatörerna). 

 Augusti: 

Åsa Kristensson, Optand 310. 

Obs! Datum meddelas senare. 
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Medlemsförmåner – kom ihåg 

ditt medlemskort! 

 Sörvalla 1/6 kl. 18-20:  

25 % rabatt på ordinarie priser utom 

buskar och träd. Rabatten är enbart 

giltig för medlemmar i 

trädgårdsförening mot uppvisat 
medlemskort 2022. 

 Växtvaruhuset medlemskväll 2/6 kl. 

16-19:  

Medlemmar får 25% rabatt.  

 Maries trädgård, Västerkälen, 4 juni 

kl. 10-15:  

Medlemmar får 15 % rabatt. 

 

 Plantskolan – Östersund:  

10 % på normalprissatta växter. 

 Ocke trädgård: 

10 % på normalprissatta växter. 

 Bräcke Handelsträdgård: 

10 % på normalprissatta växter utom 

fröer. 

 Gardengallerian, Krokom: 

10 %. Gäller ej växter med ständigt 

lågpris. 

 

Övriga förmåner 
 Tidningen Hemträdgården – hem i din 

brevlåda sex gånger per år. 

 Gratis rådgivning hos Riksförbundet 

Svensk trädgård/RST: 

https://svensktradgard.se/  

 Flera förmånliga rabatter återfinns på 

RST:s hemsida: 

https://svensktradgard.se/om-

oss/medlemssidor/  

 

 

Styrelse 

Ordförande:  

Helena Wiktorsson, 0730-29 27 37 

ordforande@tradgardsforeningenijamtland.se 

Kassör:  

Patrik Åslund, 072-506 45 74 

kassor@tradgardsforeningenijamtland.se 

Sekreterare: 

Eivor Richardsson, 070-509 62 06 

sekreterare@tradgardsforeningenijamtland.se 

Medlemsansvarig: 

Sara Näslund, 070-23 33 113 

medlemsans@tradgardsforeningenijamtland.se  

Ledamot: 

Théodora Sauma, 070-55 88 138 

ledamot@tradgardsforeningenijamtland.se 

 

Ersättare och mötesvärdsansvarig: 

Maj Carlberg, 070-617 18 03 

ersattare2@tradgardsforeningenijamtland.se 

 

E-post 
För att kunna nå ut snabbarer med 

information till er medlemmar så önskar vi 

att ni som inte har anmält er e-postadress 

skickar den till föreningens 

medlemsansvarige Sara (se 

kontaktuppgifter ovan). Vi kan då skicka ut 

t.ex. Bladlusen till er via vårt 

medlemsregister som tillhandahålls av 

Riksförbundet. 
 

Samarbetspartner 
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