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Bladlusen – Hösten 2022 
Hej trädgårdsvänner! 

Nu är det de vackra höstfärgernas högtid!  

I det här numret av Bladlusen hittar ni 

höstens föreläsningar och en reseberättelse 

från årets sommarresa.  

Vi vill också tacka er som bidrog med 

plantor till Jamtli Vårmarknad –  stort tack! 

Den 8 oktober så har styrelsen en 

planeringsdag då vi ska börja planera nästa 

år. Vi vill gärna få in förslag på föreläsare, 

resmål och om några kan tänka sig att bilda 

en resegrupp. Hör av er till någon i 

styrelsen – kontaktuppgifter finner ni 

längre ner i Bladlsuen. 

/Styrelsen genom 

Helena Wiktorsson, ordförande 

Medlemsmöte 
Måndag 26 september kl. 19.00, 

Stockesalen (Frösön).  

Håkan Schüberg, Hegleplant, kommer och 

föreläser om intressanta fruktnyheter och 

härdiga prydnadsträd.  

Gåvor till lotteriet mottages tacksamt! Fika 

finns att köpa. 

Måndag 24 oktober kl. 19.00, 

Stockesalen (Frösön).  

VAKANT – mer information kommer 

senare. 

 

 

Måndag 28 november kl. 19.00, 

Stockesalen (Frösön). 

Johan Nykvist, Mellestgården, föreläser 

om permakultur och biodling. 

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. 

Medlemsförmåner – kom ihåg 

ditt medlemskort! 

 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/  
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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 

 

Reseberättelse 

Vi åkte från Östersund 07 på lördag 

morgon, hade medtaget fika som fikades 

under vägen till Domsjö där vi gjorde 

första besöket hos Bitte och Kjell Hörnett. 

Mycket trevlig stor trädgård med många 

perenner och träd. Där passade vi på att äta 

medtagen lunch som vi åt i solen.  

 
 

Sen gick resan vidare till en familj som 

hastigt bjöd in oss till sin trädgård då ett 

besök blev inställt. Tyvärr har jag inte 

namnet på paret med den fantastiska 

trädgården i stensluttningen.  
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Sen åkte vi vidare till Aranäsvall till Carina 

och Staffan Holmström. Där var vi länge, 

för där fanns det mycket fint att se i deras 

stora vackra trädgård. Perenner, buskar, 

träd och köksträdgård.  

Vi fikade gott på Café Aranäsvall. 

 
 

Inger och Klas Westins radhusträdgård fick 

också ett besök av oss, de bor i 

Örnsköldsvik. Inte så stor trädgård men 

med massor av fina växter, som vi fick 

handla.  

 
 

 

 

 

Vi bodde på hotell Focus ett nyrenoverat 

hotell med fin standard och god frukost. 

Middag åt vi på stan och hade en mycket 

trevlig kväll med god mat och många 

skratt.  

 
 

På hemvägen stannade vi till hos 

Charlottes trädgård- Katrinelunds 

Trädgård. Där åt vi god lunch och 

handlade växter sen vi hade gått i deras 

visningsträdgård.  

 
 

Sista besöket gick till Njurunda och 

Simons Handelsträdgård.  

Där blev det åter handlande av växter och 

kaffe innan vår trevliga chaufför styrde 

bussen hemåt. 

Vi 29 som åkte med på resan vill tacka 

Tina och Maria för en trevlig och 

välplanerad resa. Ni har gjort ett jättebra 

jobb! 

/Text: Siv Lundin Jönsson 

Foto: Siv och Maria Bluum 
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