2020-02-29

Kallelse/ Inbjudan till Årsmöte
Torsdagen den 19 mars kl. 19.00 på Folkan, Matfors
·
·
·
·
·
·

Årsmöte
Parentation
Inkomna ärenden/ motioner
Vi bjuder på fika
Information om dagsresan i sommar
Efter Årsmötet föreläser Tomas
Tobias Lindberg om Bokashikompostering

· Välkomna hälsar styrelsen!
Hej och välkommen till Årsmötet på Folkan!
Lämna gärna förslag (motion) eller något annat ni vill ta upp på årsmötet!
Skicka in förslagen någon dag innan årsmötet så kan det tas upp där.

Vi bjuder på fika – men vi behöver veta för hur många vi ska duka fika till.
Anmälan senast måndag 16 mars.
Anmälan: Lone Wiklander tel: 070-646 05 86 / e-post: wiklanderlone8@gmail.com
Maud Jaktlund Viklund tel: 070-262 19 21 / e-post: maud.viklund@hotmail.com
50 kr/ person
100 kr/ par
Betala gärna medlemsavgiften före 1 juni!
Medlemsavgiften betalas till: Bankgiro: 5075-1635 (använd det bifogade inbetalningskortet)
Swish: 123 557 7705.
Kom ihåg att skriva namn och adress på alla inbetalningar både bankgiro och Swish!

Medlemsavgift år 2020
50kr / person
Kom ihåg att skriva ert namn och adress!

Matfors Trädgårdsförening

5075-1635
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Medlemsinformation!
Medlemsavgift för år 2020

Observera att Medlemskortet medföljer detta utskick!

Matfors Trädgård - 10 % rabatt (gäller inte på färdiga planteringar, snittblommor).
Evonella Garden i Bergsåker – 10 % (gäller inte på snittblommor).
Hanssons Vedspisar - 10 % på inredning. (Ej brasvärme eller beställningsvaror.)
Medlemskortet måste visas upp – annars får vi ingen rabatt!
Om inte medlemsavgiften betalas in under året, så avslutas medlemskapet under nästkommande år.
Frågor angående medlemskap hör gärna av er till mig!
/Jeanette 076-765 41 91 / jeanettefalk@telia.com

Förtydligande vad som gäller för köp i Matfors Trädgård med medlemsrabatt! (10 %).
Rabatten gäller endast vid köp av växter, sommarplant, trädgårdsredskap (sekatör med mera). Rabatten gäller inte
på färdiga planteringar, krukor eller annan inredning i butiken. När föreningen har kundkvällar som Julpyssel-och
vårinspirationskvällar så har vi en högre rabatt som bara gäller under kundkvällarna!

Vi tar tacksamt emot tips på trädgårdstramper, visningsträdgårdar, reseförslag, kurser, föreläsning eller
annat av intresse. Någon som vill ha en trädgårdstramp hemma hos sig i sommar skulle vara kul!
Kontakta någon i styrelsen!
Ny i föreningen? Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om stadgar, titta på bilder från
trädgårdstramper. Det finns en länk där man kan anmäla sin e-postadress för aktuell information.
Fungerar inte länken kontakta Jan-Olof så hjälper han er.
Ni som lämnat er mailadress får sommar & höstutskick via mail och föreningen slipper dyra portoavgifter.
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Inplanerat under våren

Onsdag 1 april kl. 18.00 – 20.00

Vår & inspirationskväll
Matfors Trädgård
Vi i Trädgårdsföreningen är välkomna till en inspirationskväll till
Matfors Trädgård. Inspiration inför kommande påskhelg.
Upplägget är att vi har möjlighet att göra egna planteringar, eller
köpa växter för att plantera hemma. Föreningen får bra rabatter på
det vi handlar under kvällen. Vi bjuds på gott ”påskfka”.
Välkomna hälsar Maria och Chatrine!
Anmälan till: Jeanette 076-765 41 91/ jeanettefalk@telia.com
Adress: Egnahemsvägen 15, Matfors

Tisdag 28 april kl. 18.00 – 20.00

Kund dag
Hanssons Vedspisar bygg & design
Hanssons Vedspisar bygg & design bjuder in Matfors
Trädgårdsförening till en kund dag. De bjuder på lite tilltugg och
visar vårens nya prylar.
Vi får 20 % rabatt under hela dagen vid uppvisande av
medlemskortet. (Ej rabatt på brasvärme eller beställningsvaror).
Välkomna hälsar Helene, Patrik & Pontus
Adress: Bergsgatan 72, Sundsvall

Torsdag 14 maj kl. 18.30

Vårmöte
Simons Trädgård i Njurunda
Trädgårdsförening inbjuder till Vårmöte på Simons Trädgård.
Butiken stänger kl. 19.00 men det går bra att komma innan och
titta runt. Enklare möte som startar kl. 19.00. Simon berättar om
nyheter och lite inspiration. För att veta hur många som ska fixa
fika får ni anmäla er till Maud tel: eller Jeanette tel: 076-765 41 91.
Vi får rabatt på det vi handlar under Vårmötets kväll.
Välkomna hälsar Simon med personal.
Adress: Njurundavägen 18, Njurunda

Lördag 16 maj kl. 9.30 – 15, 15.30

Luffarslöjd Åsta Förskola
Max 10 personer
Luffarslöjdskurs med Monika Frank. Nybörjare eller mer kunniga är
välkomna att anmäla sig. (Först till kvarn!) Ta gärna med egna
tänger. Material finns att köpa till självkostnadspris.
Deltagarna betalar kursavgift 150 kr direkt till Monika Frank.
Bindande anmälan: Malin Stockhaus 073-064 77 88
Adress: Rännövägen 13, Matfors
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Söndag 17 maj kl. 11 - 15

Hantverksmarknad
Vivsta Bygdegård
Info: Britt Nilsson
070-527 28 91
Adress: Vivsta 154, Matfors

Lördag 23 maj kl. 11 – 13

Plantloppis Vivsta Bygdegård
Lämna växter & plantor gärna kvällen före!
Vivsta Bygdegård som anordnar Plantloppis.
Info: Britt Nilsson
070-527 28 91
(Pengarna går till Vivsta Bygdegård).

Samarbete: Matfors Trädgårdsförening och Vivsta Bygdegård!

Adress: Vivsta 154, Matfors
Mer information finns på Vivsta Bygdegårds hemsida.
Söndag 24 maj kl. 11 – 15

Vårmarknad
Attmars Hembydsgård
Marknad/Försäljning av bröd mm. /Hantverk/ Plantloppis
De som vill delta som försäljare ska anmäla sig till Attmars
Hembygdsförening. Ingen avgift. E-post: kontakt@attmarshbf.se
Info: Marie Behm
070-791 10 52
Ta med bord. Behållningen behåller försäljaren.
(Vem som helst får sälja, ingen kostnad med anmälan!)
Samarbete: Matfors Trädgårdsförening och
Attmars Hembygdsförening

Tisdag 16 juni

Dagsresa med Mickes bussar
Avresa kl. 8.00 Matfors Busstation
Besök:

Torgny Nordins Inspirationsträdgård, Söråker.
Bjuder på kaffe.

Besök:

Pekkas tomat- och fiskodling, Saltvik, Härnösand

Lunch:

Lilla Varvet

Besök:

Wedins Handelsträdgård/ försäljning

Ta gärna med eget fika & frukt på bussen.
Pris: 550 kr Buss, inträden och lunch ingår, med reservation för
priset för antal personer. Bindande anmälan senast 1 juni.
Maud Viklund Jaktlund 070-262 19 21eller
Charlotte Graneheim 070-174 08 17
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Några tramper som är inbokade för sommaren 2020

Någon gång maj/juni

Besök/ Tramp - Tillsammansodling (Mjösunds kyrkogård)
Vi är inbjudna att besöka Tillsammansodlingen i Mjösund.
Återkommer om datum och tid.

Måndag 20 juli kl. 18.00

Tramp
Villa Pilgrim - Suzann Rolfsdotter Asplund
Suzann gillar att göra marmelader. Genom hennes trädgård rinner
det en bäck.
Medtag eget fika!
Adress: Pilgrimsvägen 24, Vattjom

Vecka 32

Tramp
Marie Zetterlund
Marie gjuter i betong och odlar grönsaker i växthus.
Vi återkommer med dag och tid – håll koll i tidning och hemsida!
Medtag eget fika!
Adress: Tuna-Vi 154, Sundsvall Återkommer datum senast vecka 31.

Lördag (Första veckorna i september) Plantmarknad
Matfors Folketspark
Plantmarknad på parken i Matfors.
Mer info kommer vid nästa utskick!
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Tips på kommande mässor 2020
Tusen Trädgårdar 2020
Sommaren, 2020, är det dags igen för den stora dagen då mängder av trädgårdar över hela Sverige är
öppna för besök.
Den 28 juni hoppas vi att du vill vara med och visa din trädgård.
Vill du se vilka trädgårdar som finns med där du bor?
Sök på Tusen trädgårdar. 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.

Nordiska Trädgårdar

26-29 mars 2020

Plats: Stockholmsmässan

Välkommen till Trädgårdsmässan 26-29 mars 2020
Trädgårdsmässan, Nordiska Trädgårdar, är den största och populäraste trädgårdsmässan i Norden.
Här finns inspirationsutställningar och seminarier med experter, trädgårdsprofiler och inspiratörer.
Som besökare kan du handla allt till trädgården, balkongen, kolonilotten och utemiljön och få med dig hem
den rådgivning du behöver.
Trädgårdsmässan arrangeras i samarbete med FOR, FritidsOdlingens Riksorganisation.
Stockholms Trädgårdsmässa

Kistamässan, Stockholm

Nolia Trädgårdsmässa

24-26 april 2020

Medelpads Trädgårdsmässa

9-10 maj

Umeå

NHK arena, Timrå

Medelpads Trädgårdsmässa Timrå 2020
Den 9-10 maj 2020 får Medelpads Trädgårdsmässa NHK Arena att blomstra. Med sina cirka 80
utställare med växter, lökar och allt annat som hör trädgården till, som exempelvis krukor, utemöbler, redskap, trall och trädgårdsprydnader, startar du sommaren på bästa tänkbara sätt.

