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Hej alla trädgårdsvänner!

Välkommen att ta del av sommarens program!

Vi ber om ursäkt att vi inte skickat ut tidigare men hoppas 
ni har överseende med det!

Kika in på föreningens hemsida & Facebook!

www.matforstradgardsforening.se

Håll även koll på annonser under ”Föreningsnytt” i Sundsvalls Tidning!
.

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla. 

Medlemsavgift: Enskild 50:-    Par/ Familj 75:-

Bankgiro: 5075-1635

Swish: 123 557 7705



Dagsresa 11 juni

Lördagen den 11 juni åker vi gemensamt till:

Norrlands Tulpaner - Tulpaner i Backsjön i Sollefteå. 

Cirkatider: Guidning kl. 11.00 & Lunch kl. 13.00

Tulpan paketet - 250 kr Inträde, guide, lunch och fika. 

Bindande anmälan: Jeanette Falk      jeanettefalk@telia.com        076-765 41 91

Vi samåker i egna bilar. 

Samling & avfärd: Matfors Busstation kl. 8.30.

Om man vill ta med eget fika!

Hantverksdag i området!

Norrlands Tulpan Festival

Från den 29 maj till den 14 juni 2016 är det öppet varje dag!
- Tulpangård
- Guidad tur
- Kaffe servering
- Holländska pannkakor
-  Lunch servering från 11:00 till 14:00
- Tipspromenad
- Försäljning tulpaner och mer
- Titta på våra holländska vithättor, åsnor och siberian huskies
Vi har beställt fint väder och ni är alla välkomna att njuta av Norrlands tulpanerna!

HANTVERKSMARKNAD

11 juni 2016 är vårt traditionella Hantverksmarknad i Backsjön
Flera hantverkare visar sina fina arbeten. 

Dagsresa 16 juli



Lördagagen den 16 juli. Dagsresa! Vi besöker följande platser

• Nancys Trädgård och Café i Skuku i Svenstavik

Välkommen till Nancys Trädgård och Café!

Unna dig en lugn och avkopplande miljö i trädgården som är ca 6 000 kvm. Vi erbjuder ett 
café med ekologiska och lokala produkter och även guidade turer.

• Tivars Gårdsmejeri, Norderön (bilfärja) – Gårdsbutik & mejeri.

Tänk vad tiden går fort när man har roligt! Efter en härlig vår med trevliga gäster är det nu dags att 

inviga sommarsäsongen.

Lördagen den 4 juni är det premiär på Sommarmeny

Vi serverar Dagens rätt för 95 kr/vuxen 65 kr/barn mellan 12-14 varje dag

• Fröjas oasen i Ås. Café där det finns kaffe med dopp som ni själva betalar.

Mellan Östersund och Krokom ligger Kafé  Fröjas, oasen i Ås, i unik växthus miljö, 
med Östersunds mest pålitliga blomsterhandel. Världsbutik med Fair- trade. 
På kafé Fröjas i Ås serveras bland annat rejäla dagsfärska mackor, hembakt
fika, lunch alla dagar i form av vegetarisk soppa. Fairtrade kaffe så klart.
Trädgård, kaféet, blomsterhandeln, samt Fröjas Världsbutik. 
Ingen guidning. Eftermiddagsfika betalar ni själva på Fröjas!

       Kafé • Blommor • Världsbutik

Bindande anmälan till: Maud Viklund Jaktlund senast  20 juni!
Pris: 400 kronor/ person som betalas senast 30 juni. 
Bankgiro: 5075-1635 eller Swish:  123 557 7705
Vad ingår i priset?: Buss, guidning, lunch och bussfika. 
Avfärd: Kl. 07.00 från Matfors Busstation. 
Lunch: Dagens rätt serveras. (Säg till om ni vill ha annan kost!)
Bussgodis och lite busskul. Vi åker med Mickes bussar. 
Ta gärna med kylbag om ni vill handa matvaror!

Sommarens program

Torsdag 30 juni kl. 18.00. Tramp hos Monica Bylund, Alnö



Lummig trädgård uppdelat i fyra etager. Monica har en del plant till försäljning!

Adress: Skansvägen 6, Alnö. 070-297 89 30
http://alnotradgard.blogspot.se

Samling: Matfors Busstation kl. 17.30. Försök att samåka så mycket som möjligt 
eftersom det är få parkeringsmöjligheter.  

Ta med eget fika!

Kontaktperson: Malin Stockhaus 073-064 77 88

Lördag 2 juli kl. 11.00. Besök hos Gräsåsens Trädgårdscafé

Adress:  Gräsåsen 41, 820 78 Hassela 
Vägbeskrivning: Trädgården ligger i byn Gräsåsen, 1 mil väster om Hassela, 
väg 770 mot Torpshammar. (Mittpunktsvägen).

Webbplats: http://se.facebook/GräsåsensTrädgårdscafe.
Visningsträdgård under uppbyggnad. Träd, buskar och perenner. Bäck och dammar där grodor, 
salamander, trollsländor trivs. Odling i pallkragar, trädgårdsdekorationer.

I de ”vilda” delarna finns flera olika kulturväxter. Promenadslinga där du kan titta på vilda 
blommor, lyssna på fåglarna och även sitta ner och njuta av lugnet.

I lilla Handelsbod finns Blommor, Egna sydda Kuddar, Blomkrukor från Gränsfors, Dekorationer 
mm mm.

Café/Restaurang: Litet ekologiskt café med hembakat kaffebröd och smörgåsar.

Entré till trädgården 40kr/vuxen. 

Men vill man bara sitta och fika så tar vi ingen Entré.

Samling & avfärd kl. 10.30 Matfors Busstation

Anmälan: Berith Hammarström 073-631 10 36.
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Tusen Trädgårdar – söndagen den 3 juli 2016
 Den 3 juli i sommar är det dags igen för den stora dagen då mängder av trädgårdar över hela 
Sverige är öppna för besök. Mellan klockan tio och sjutton kan du åka runt och bli inspirerad 
eller själv ge inspiration och glädje i din trädgård.

Vill du se vilka trädgårdar som finns med där du bor? Gå till HEM och HITTA TRÄDGÅRD. Där 
under kan du välja att söka i din kommun, eller landskap eller valfritt. De trädgårdar som 
kommer upp är besöksbara och på kartan ser du var de finns.

Här finns också trädgårdsföreningar, koloniföreningar, trädgårdsamatörer, stadsparker, 
villaägare, kyrkogårdar och andra trädgårdsentusiaster.

Det kostar ingenting att vara med och vi ställer inga andra krav på dig som trädgårdsägare 
än att du ska tycka det är roligt att visa din trädgård.

2010 arrangerade Trädgårdsriket tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård och 2012 
gick Studiefrämjandet in som ny samarbetspartner till Tusen Trädgårdar. 

Håll utkik efter annonser eller hemsida.   
www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2016

Torsdag 7 Juli kl. 18.00. Tramp hos Morgan i Lunde, Matfors

Trädgården i Lunde har många träd och växter och en härlig utsikt mot Bällstaviken 
där Ljungan flyter nedanför. 

Adress: Lunde 109, Matfors  Morgan – Mobil: 070-584 15 71
Vi träffas på adressen!

Ta med eget fika! Det finns många sittplatser.

Kontaktperson: Jeanette Falk 076-765 41 91
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Torsdag 28 juli kl. 18.00. Tramp hos Anna-Lisa & K-G Lindgrens 
trädgård, Sundsvall.

Privat trädgård med två dammar, vattenfall och bäck. I trädgården finns mycket sten 
i form av trappor, murar och stenläggningar. Här blandas barrväxter, buskar och träd 
med perenner samt fruktträd och torvpartier. 
Många perenner, en hel del sådda från frö. 
Trädgården har arbetats fram under 30 år. 

Adress: Berguvsvägen 2, Sundsvall

Samling: Matfors Busstation kl. 17.30 för samåkning!

Ta med eget fika! 

Kontaktperson: Malin Stockahus 073-064 77 88

Lördag 6 augusti kl. 13.00. Tramp hos Elin Westman.

Hängiven trädgårdskreatör som hittar inspiration utanför 
dörren – sin trädgård.

Adress: Kubikenborgsgatan 42, Sundsvall
Tradgardcasapiedra.blogg.se

Samling: Matfors Busstation kl. 12.30 för samåkning!
 
Ta med eget fika.

Kontaktperson: Berith Hammarström 073-631 10 36

Tips! Sommarcafé i Vivsta Bygdegård

4 – 5 – 6 juli och 11 – 12- 13 juli

Öppettider!

Måndag – Tisdag – Onsdag kl. 11 - 15
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Någon lördag /söndag – under augusti /september

Dagsresa till Fågelviks Trädgård. 
Besök hos Mats Anderssons Äppelodling.

Äppelsorter som inte vet om att de inte kan växa där. 
Provsmakning och guidning. 

Någon form av lunch och fika. Vi åker med Mickes bussar.

Adress: Ytterturingen 109, Överturingen

Anmälan till: Jeanette Falk 076-765 41 91

Höstmöte! 

Tisdagen den 11 oktober kl. 19.00. 
Vi håller till på Allas Aktivitetshus ”Folkan” i Matfors

Tips på någon föreläsare eller annat intressant program så hör av er till någon av 
oss i styrelsen!

Surströmming – kanske?     Julgröt – kanske?

Julpyssel? – Ja det brukar vara så trevligt!

Trevlig trädgårdssommar!



Tipsa någon kompis om föreningen – vi vill gärna bli flera!

Som medlem i Matfors Trädgårdsförening får du mot uppvisande av
medlemskortet rabatt på MatforsTrädgård och
Evonella Garden i Bergsåker. 
Rabatten gäller inte på snittblommor.

Styrelsen i Matfors Trädgårdsförening.

▪ Maud JaktlundViklund Ordförande
ordforande@matforstradgardsforening.se  070-262 19 21

▪ Malin Stockhaus Vice ordförande
viceordforande@matforstradgardsforening.se  073-064 77 88

▪ Gunilla Uggeldahl Sekreterare
sekreterare@matforstradgardsforening.se  060-330 15 / 070-554 52 45

▪ Britt Nilsson Vice sekreterare
vicesekreterare@matforstradgardsforening.se  070-527 28 91

▪ Jeanette Falk Kassör
kassor@matforstradgardsforening.se  060-241 91 / 076-765 41 91

▪ Charlotte Graneheim Ledamot
mcgraneheim@hotmail.com  060-56 52 14 / 070-174 08 17

▪ Berith Hammarström Ledamot
berith.hammarstrom@mail.com   060-230 48 / 073-631 10 36

▪ Lennart Uggeldahl Valberedning
lenugg@gmail.com  060-330 15 /  070-384 22 25

▪ Lone Wiklander Valberedning
lone.ninne@mail.com 070-646 05 86

▪ Jan-Olof Blom Hemsidan
 admin@matforstradgardsforening.se  060-242 40 / 070-584 22 53


