Fredagen den 19 juli 2019

Sommarens/Höstens program 2019

Vart tog tiden vägen?
Nu är vi redan inne i mitten av Juli och odlingssäsongen är i full gång. Vi i
styrelsen har haft fullt upp med att ordna med olika aktiviteter inför resten av
året. Och redan har vi hunnit med en väldigt trevlig 3‐dagars bussresa till
dalarna. En medlemsdag hos Hanssons vedspisar, ett besök hos Larz Danielsson
och en liten tramp hos Gunnel i Gevåg.
Men nu ser vi fram emot resten av odlingsåret.
Hälsningar från styrelsen / Malin

Tips!
Gå in på vår hemsida och anmäl er e‐postadress så får du info‐ och utskick direkt
och föreningen sparar på det dyra portot.

www.matforstradgårdsforening.se
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Juli
Tisdagen den 23 Juli
Besök hos Charlotte Andersson, Haga kl. 18:30
Charlotte driver företaget Gardenflow i Katrinelunds Trädgård,
med eget trädgårdscafé och butik. Trädgården har anor från 1886
Föreningen bjuder på inträde och fika
Samåkning från Matfors busstation kl. 18:00
Parkering vid Shell punkten, Haga.
Ta gångvägen längst in på Shells parkering (Hagavägen 76).
Entrén till trädgården finns efter ca 150 m på gångvägen
(Obs! ingen entré via Malmgatan som tidigare).
För mer info kika in på
www.gardenflow.se

Onsdagen den 31 Juli
Inspiration hos Susanne Arnfridsson på Nebulosa Gård, Sundsbruk mellan
kl.11:00‐15:00
Susanne driver tillsammans med Lennart Jansson Nebulosa Gård med en vacker
inspirationsträdgård och sitt mysiga café.
Föreningen bjuder på fika mot uppvisande av medlemskort.
Adress: Nebulosavägen 12, 86333 Sundsbruk
Kör Norra Vägen, mot Timrå och förbi Sköns kyrka. Sväng vänster strax innan
pizzeria Camping. Backen upp för Nebulosavägen och vänster innan ladugården.
Parkering på gaveln av ladugården och lite längre ned till vänster på ängen.
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Augusti
Söndagen den 4 augusti
Besök hos Tommy Karlsson, Rännö kl. 11:00
Ni som bor i närområdet i Matfors – ta en tur till härliga Rännö (gärna på cykel)
och hälsa på hos Tommy Karlsson som gärna visar sina Dahlior – och det finns
mer att titta på!
Adress: Rännö 316, 864 91 Matfors

Lördagen den 10 Augusti
Besök hos Eivor och Lasse Carlsson, Liden
Adress: Lidenvägen 36, 855 99 Liden
Vägbeskrivning: i höjd mitt emot kyrkan‐sväng höger och kör 1km och sväng
vänster vid ett grått garage.
Samling och avfärd från Matfors Busstation kl.10:00
Vi blir bjudna på fika av Eivor och Lasse.

Lördagen den 24 Augusti
Besök hos Mats på Fågelviks trädgård, Ytterturingen
Samling och avfärd från Matfors Busstation kl.10:00
Ta med eget fika!
För att vara säker på att alla hittar som vill följa med tar vi emot anmälan!
Anmälan till Lone: 070 646 05 86
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September / Oktober
Lördagen den 14 september
Plantmarknad på Matfors folkets park mellan 11:00 och 13:00
OBS!!! Ej ”loppisgrejer” endast plant och/eller egen skörd
Pris per plats: 50:‐ för medlemmar, 75:‐ för icke medlemmar
Fika säljes av Sundsvalls Cruisers i deras fik.
Anmälan senast den 11 september till
Jeanette 076 765 41 91 eller Charlotte 070 174 08 17
Medtag eget bord eller sälj från bakluckan på din bil, uppackning från kl. 10:00

Torsdagen den 24 oktober
Höstmöte på ”Folkan” i Matfors kl. 19:00
Fika finns att köpa till självkostnadspriset 30:‐
‐
‐
‐
‐

Aktivitetsinfo
Lotteri
Ev. föreläsare
Mer info kommer att annonseras i ST och på hemsidan
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November / December
Torsdagen den 21 november
Julgröt på Vivsta bygdegård kl. 18:00
Julgrötskväll på Vivsta Bygdegård. Vi startar med glöggmingel. Därefter äter vi
den goda julgröt som Britt Nilsson kokat och skinkmacka till. Kaffe och någon
julig kaka efter den goda gröten.
Självkostnadspris: 50 kr för gröt, skinkmacka, kaffe & kaka.
Paketbyte – paketets värde ca 50 kronor.
Adress: Vivsta 154, Matfors
Anmälan till Jeanette 076 765 41 91 eller Maud 070 262 19 21

Måndagen den 16 december
Julpyssel på Matfors Trädgård från kl. 18:00
Maria och Chatrine hälsar oss välkomna till en ”pysselkväll”. Kom och gör julens
fina julgrupper, kransar eller handla blommor till jul. Vi får bra rabatt på det vi
handlar under kvällen. Vi blir bjuden på gott fika, glögg och kaffe.
Anmälan till Jeanette: 076 765 41 91
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Medlemsrabatt hos Matfors Trädgård och
Evonella Garden i Bergsåker
Matfors Trädgård och Evonella Garden lämnar 10 % rabatt vid uppvisande av
medlemskort. Gäller ej snittblommor.

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

Vi vill gärna att ni tipsar om evenemang, tramper, resor, besök på någon
trädgård eller något mysigt sommarkafé.
Det kanske finns någon i vår förening som vill visa upp sin trädgård.

Har ni några trevliga sommarbilder som ni vill dela med er av?
Maila till Jan‐Olof så lägger han upp det på Hemsidan‐ och Facebook.
Jan‐Olof Blom jobbar med föreningens hemsida, Facebook & kalender.
Gå in på vår hemsida och titta på vår bildbank!
Kika in på föreningens hemsida & Facebook!
www.matforstradgardsforening.se
Håll även koll på annonser under ”Föreningsnytt” i Sundsvalls Tidning!

Fredagen den 19 juli 2019

Styrelsen i Matfors Trädgårdsförening




















Maud Jaktlund Viklund Ordförande
ordforande@matforstradgardsforening.se 070‐262 19 21
Malin Stockhaus Sekreterare
sekreterare@matforstradgardsforening.se 073‐064 77 88
Jeanette Falk Kassör
kassor@matforstradgardsforening.se 060‐241 91 / 076‐765 41 91
Charlotte Graneheim Vice Sekreterare
mcgraneheim@hotmail.com 070‐174 08 17
Gunilla Uggeldahl Ledamot
gunillauggeldahl@gmail.com 060‐330 15 / 070‐554 52 45
Berith Hammarström Vice Ordförande
berith.hammarstrom@mail.com 060‐230 48 / 073‐631 10 36
Karin Blom Ledamot
karin.blom52@gmail.com 073‐084 58 92
Lennart Uggeldahl Valberedning
lenugg@gmail.com 060‐330 15 / 070‐384 22 25
Lone Wiklander Valberedning
wiklanderlone8@gmail.com 070‐646 05 86
Jan‐Olof Blom Hemsideansvarig
admin@matforstradgardsforening.se 060‐242 40 / 070‐584 22 53

