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VÄLKOMMEN TILL HÖSTMÖTE

Kallelse/ Inbjudan till Höstmöte

Torsdagen den 22 oktober kl. 18.30 Folkan, Matfors

 Informationsmöte
 Lotteri med fina vinster

 Gratis fika – kaffe och kaka
 Intresse om- och kring eventuella koloni/ odlingslotter
 Tomas Lindberg pratar och visar Bokashikompostering

 Välkomna hälsar styrelsen!

Anmälan till: 
Maud:               070-262 19 21      maud.viklund@hotmail.com   

Jeanette:  070-765 41 91 jeanettefalk@telia.com

senast måndag 19 oktober   
     

(pga Covid 19 behöver vi veta antalet personer)

mailto:maud.viklund@hotmail.com
mailto:jeanettefalk@telia.com


                2020-09-01

Planerade höstaktiviteterPlanerade höstaktiviteter

Lördag 29 augusti Fågelviks Trädgård @fruktodling – Handelsträdgård i Haverö
Inställt på grund av sjukdom. Förhoppningsvis kan vi få återkomma nästa år.

Lördag 5 september kl. 11.00 – 14.00 Drop-in-tramp Nebulosagård (Susanne Arnfridsson) 
Inspirationsträdgård - Nebulosa Gård som Susanne Arnfridsson 
driver tillsammans med Lennart Jansson. Nebulosa Gård med en 
vacker inspirationsträdgård och sitt mysiga café. 
Föreningen bjuder på fika mot uppvisande av medlemskort!
Kaffe/ ekologiskt te från Brunkulla/ saft. Glutenfri bärpaj. 
Anmälan senast torsdag 3 september.
Jeanette: 076-765 41 91                 jeanettefalk@telia.com

Adress: Nebulosavägen 12, 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.

Lördag 19 september kl. 11 - 13 Plant & skördemarknad Matfors Folketspark
Plant- och skördemarknad, endast plant och/eller egen skörd         
(ej loppisgrejer). Ta med eget bord eller sälj från bakluckan. 
Uppackning från kl. 10.00. Kostnadsfritt att delta och vi välkomnar 
även dig som inte är medlem i vår förening.
Fikaförsäljning av Sundsvalls Cruisers i deras fik. Välkomna!
Anmälan senast tisdag 15 september. 
Charlotte: 070-174 08 17        mcgraneheim@hotmail.com
Jeanette:   076-765 41 91         jeanettefalk@telia.com
Adress: Parkvägen 16, Matfors 

Lördagar & söndagar mellan 12 – 16 Under september månad är Katrinelunds trädgård (Gardenflow) 
öppen för alla trädgårdsintresserade. 
Läs information på deras hemsida: www.katrinelundstradgard.se 

Vet att det finns intresse att besöka Katrinelunds trädgård, café och
butik – men föreningen har inte bokat något besök under hösten. 
Gå in på deras hemsida och läs information om ni vill besöka 
trädgården och fika i caféet. 
Adress: Hagavägen 76, Sundsvall – Shell Punkten

http://www.katrinelundstradgard.se/
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Torsdag 26 november kl. 18.00 Julgröt Vivsta Bygdegård
Julgrötskväll på Vivsta Bygdegård. Vi startar med glöggmingel.     
När alla samlats äter vi av den goda julgröt som Britt Nilsson har 
kokat och med en god julskinkmacka till. Kaffe och någon julig kaka.
Självkostnadspris: 50 kr för gröt, skinkmacka, kaffe & kaka. 
Paketbytet – paketets värda ca 50 kr. 
Underhållningen är inte klar för närvarande.

Anmälan: Maud 070-262 19 21     maud.viklund@hotmail.com 
Senast måndag 23 november.      
Adress: Vivsta 154, Matfors 

Torsdag 3 december kl. 11.00 – 19.00 Kundkväll Hanssons Vedspisar 
Hanssons Vedspisar bygg & design bjuder in Matfors 
Trädgårdsförening till en kund dag. Vi får 20 % rabatt under hela 
dagen vid uppvisande av medlemskortet. Lite extra ”mysigt” under 
senare delen av dagen. (Ej rabatt på brasvärme/ beställningsvaror).

Välkomna hälsar Helene, Patrik & Pontus
Adress: Bergsgatan 72, Sundsvall 

Måndag 14 december kl. 17/ kl. 18 Julpyssel på Matfors Trädgård 
Maria och Chatrine hälsar oss välkomna till en ”pysselkväll”. 
Inspireras att göra fina julgrupper, kransar eller handla 
julblommorna. Bra rabatt på 15 % som gäller på det vi handlar 
under kvällen. Vi blir som vanligt bjudna på gott fika, glögg och 
kaffe. Coronapandemin ställer till det även för oss – därför är det 
två tider att välja på kl. 17 och kl. 18. 
Tala om vilken tid ni vill delta vid anmälan. 
Visa hänsyn och håll avstånd i butiken!
Välkomna hälsar Maria och Chatrine. 

Anmälan: Jeanette 076-765 41 91 jeanettefalk@telia.com
senast fredag 11 december.       
Adress: Egnahemsvägen 15, Matfors 

Vi gör ett nytt försök med Luffarslöjden under våren 2021. 
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MedlemsinformationMedlemsinformation

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 Vår inspirationskväll, då har föreningen en            
högre rabatt som bara gäller under kundkvällen!

Ny i föreningen? 
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om föreningens stadgar eller titta på bilder från våra resor och 
trädgårdstramper vi har varit på. 

Det finns även en länk där man kan anmäla sin e-postadress för att få aktuell information. 
(Fungerar inte länken kontakta Jan-Olof så hjälper han er).

Ni som lämnat er mailadress får alla utskick via e-post.                                                                                         
Då når vi många snabbare och föreningen sparar på portot. 
Vi finns även på face-book.   

www.matforstradgardsfore  n  ing.se   
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