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Sommarens program 2018

Vi hälsar sommaren välkommen efter denna snörika vinter. 

Hoppas att era växter har klarat sig bra och att ”vårbruket” har kommit igång! 

Resan till Blomqvist i Wasa blev inställd för att vi var för få anmälda. 

Istället anordnas en dagsresa till Hälsingland 26 juni. Läs mer om resan på sidan 5.

Är det någon av oss medlemmar som vill visa sin trädgård? Hör av er! 

Tips på resor, föreläsare eller annat smått och gott! Vi behöver hjälp ifrån er! 

Föreningen fyller 30 år i år och vi utlyser tävlingar!

Redovisning och prisutdelning och redovisning sker på höstmötet.

 Vem odlar den största pumpan?
 Vem har den längsta/högsta Solrosen?
 Vem har den krokigaste moroten?
 Vem har fått den ”fulaste” päran?
 Har något utöver att visas?
 Lämnar ett bra tips på föreläsare eller annat av intresse?

Ta en bild som är daterad & lägg en tumstock bredvid. 
Skicka in din bidragsbild till jeanettefalk@telia.com. 

Eller via vår hemsida www.matforstradgardsforening.se

mailto:jeanettefalk@telia.com
http://www.matforstradgardsforening.se/


2018-06-04

Besök/tramp - Elin Westman på Skönsmon
Trädgårdsdesign & Casa Piedra

Datum: Söndag 10 juni kl. 15.00
Adress: Kubikenborgsgatan 42
Ta med eget fika. Sittplatser finns! 
Samling Matfors Busstation för samåkning kl. 14.30 /Jeanette 076-765 41 91

Medlemsrabatt hos Hanssons Vedspisar 

Hanssons vedspisar bygg & design lämnar 10 % rabatt till alla medlemmar i 
Matfors Trädgårdsförening vid uppvisande av medlemskort. På alla varor inom
hem och trädgårdsdesign, (ej brasvärme, ej beställningsvara).

Bergsgatan 72, 85236 Sundsvall

Medlemsdag – Hanssons Vedspisar 

Måndag 25 juni – Vi är välkomna under hela dagen 
mellan 10-17 med 20 % på varorna (samma villkor som ovan) 
De har även en del växter!

Bergsgatan 72, 85236 Sundsvall

Sommarfestpickning i Lilla Hällsjö vid Lones hus

Datum: Lördag 30 juni kl. 13.00
Adress: Hällsjö 116
Vi bjuder på kaffe och kaka. Ta med det du/ni vill äta och dricka. Ta gärna 
något att sitta på!  
Kom och ha en skön dag, umgås med trevligt gäng. ”Lekar”, bada i sjön.
För mer info: /Lone 070-646 05 86 
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Besök/tramp - Helen Lodin Sundsbruk - Gjuterian

Datum: Torsdag 5 juli kl. 18.00
Adress: Västlandsvägen 23
Ta med eget fika. Sittplatser finns! /Jeanette 076-765 41 91
Samling Matfors Busstation för samåkning kl. 17.30 /Jeanette 076-765 41 91

Besök/tramp - Sara Fällström Vattjom

Datum: Tisdag 14 augusti kl. 18.30 
Adress: Vattjom 228
Ta med eget fika. Sittplatser finns! /Charlotte 070-174 08 17 

Besök – Fågelviks trädgård. Mats Andersson

Datum: Lördag 25 augusti 
Adress: Överturingen/ Ytterturingen
Ta med eget fika. 
Samling på Matfors Busstation för samåkning kl. 10.00 /Lone 070-646 05 86 

Öppet hus på Nordvik 6 juni 
Någon som är intresserad av att åka – hör av er för samåkning!

Tusen Trädgårdar – söndagen den 1 juli 2018
 
I sommar, 2018, är det dags igen för den stora dagen då mängder av trädgårdar 
över hela Sverige är öppna för besök. 
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Planerade möten hösten 2018

Höstmöte   -   Allhelgona   -   Julgröt   -   Julpyssel

Datum och plats är inte bestämt ännu. Mer information kommer med 
höstutskicket. 

Kom med förslag – föreläsare, tramper/besök, resor, kursutbud, studiecirklar! 

Kom ihåg att anmäl er mailadress!
Föreningen sparar en slant på portot och ni får information direkt!
På hemsidan eller till Jan-Olof Blom. 

Detta är länken till informationssidan om medlemsutskicket:
http://www.matforstradgardsforening.se/?page_id=1587

Detta är direktlänken för att anmäla sig till medlemsutskicket:
http://matforstradgardsforening.us15.list-manage1.com/subscribe?
u=b45a80883d9a629b1bfdc83bc&id=a450a9170d

Maud Jaktlund Viklund Ordförande 070-262 19 21
Berith Hammarström Vice ordförande 073-631 10 36
Malin Stockhaus Sekreterare 073-064 77 88
Charlotte Graneheim Vice sekreterare 070-174 08 17
Jeanette Falk Kassör 076-765 41 91
Karin Blom Ledamot 073-084 58 92
Gunilla Uggeldahl Ledamot 070-554 52 45
Lone Wiklander Valberedning 070-646 05 86
Lennart Uggeldahl Valbereding 070–284 22 25
Jan-Olof Blom Webmaster 070-584 22 53  
Désirée Burman Lotteriansvarig

http://matforstradgardsforening.us15.list-manage1.com/subscribe?u=b45a80883d9a629b1bfdc83bc&id=a450a9170d
http://matforstradgardsforening.us15.list-manage1.com/subscribe?u=b45a80883d9a629b1bfdc83bc&id=a450a9170d
http://www.matforstradgardsforening.se/?page_id=1587
http://www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2018/
http://www.tradgard.org/
http://www.studieframjandet.se/
http://www.tradgardsriket.se/sok-tradgardar/?searchstr&municipality&landscape&genre&thousand_gardens=1&garden_search=S%C3%B6ker%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdar...
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Dagsresa med buss 26 juni

Avresa från Matfors busstation 08.00 (samling 07.45).

Vi reser mot Alfta och besöker Ann-Chi och Johans trädgård i Sunnanåker. 
På väg dit stannar vi på en fin plats och fikar medhavd fika/frukost.
http://www.tradgardsriket.se/tradgardar/ann-chi-och-johans-tradgard/

Därefter fortsätter vi till Mobacken Bollnäs där vi börjar med lunch.
(Då det finns en hel del att välja på så betalar var och en sin lunch)
Tittar på deras trädgård och det finns mycket att handla.
http://mobackes.se/ 

När vi känner oss nöjda så fortsätter vi till Forsa Handelsträdgård. 
Fika finns att köpa om så önskas. De stänger 18.00 så därefter åker vi hemåt.
http://www.forsahandelstradgard.se/

Vi beräknar vara tillbaks vid ca: 20.00-20.30.
Tag gärna med märkta plastbackar att förvara köpta växter i.

Resan kostar 350 kr/person. Vi åker med Mickes Buss, Vivsta.

Bindande anmälan senast 3 Juni till Maud 070-262 19 21

Välkomna med anmälan!

http://www.forsahandelstradgard.se/
http://mobackes.se/
http://www.tradgardsriket.se/tradgardar/ann-chi-och-johans-tradgard/


2018-06-04

GDPR – uppgifter/ föreningens policy finns på hemsidan. 
Det som finns på alla medlemmar är namn, adress, telefonnummer, 
eventuella e-postadresser, på listor och etiketter, för att kunna hålla 
medlemsregister och utskick.

Föreningens hantering av dina personuppgifter 
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela 
EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi ska kunna 
behandla dina personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och ge ditt 
samtycke till behandling av era personuppgifter. 

Dina rättigheter enligt GDPR
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter 
rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har 
lagrat om dig. Hör av dig till vår registeransvariga Jeanette Falk, 076-765 41 91 om du har 
frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister. 

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter  
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i föreningen. Uppgifterna 
används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till medlemsmöten, 
medlemsresor och övriga föreningsverksamhet. 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter 
för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer med information som är relevant
för dig som medlem i föreningen, som erbjudanden och inbjudningar.

Jag har läst informationen och accepterar hanteringen av personuppgifter. 

  

Med vänlig hälsning 

Matfors Trädgårdsförening 
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