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Kallelse till Årsmöte för år 2020 
& 

Inbjudan till Höstmöte 

Tisdagen den 12 oktober kl. 18.30 
Vi håller till på Folkan, Matfors 

På grund av dom rådande Coronarestriktioner skickades det inte ut någon kallelse till
Årsmötet i februari-mars 2021!

 Årsmöte för år 2020
(Årsmöteshandlingarna följde med i förra utskicket) 

 Enklare informationsmöte 

 Förslag på resor, tramper med mera 

 Information från odlingslotten ”Englamarken” 

 Vi bjuder på Kaffe och fikabröd 

 Lotteri 

Mats Andersson från Fågelviks trädgård
föreläser om fruktträd & bärbuskar 

Anmälan senast fredag 8 oktober till: 

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

Välkomna hälsar styrelsen!
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Planerade höstaktiviteter

Onsdag 6 oktober kl. 17 – 19 Kundkväll på Hanssons Vedspisar 

Helene på Hanssons Vedspisar Bygg & Design hälsar oss välkomna till en kundkväll 

Specialpris under kvällen på anvisade Trädgårdsrelaterade produkter på övervåningen, t.ex. växtstöd, 
växtdekorationer krukor. Stor Fyndhörna som startar vecka 39 - med lagerrensning på udda varor.            

Matfors Trädgårdsförening har alltid 10 % vid uppvisande av aktuellt medlemskort!

Det finns ca 8 parkeringsplatser på gården beroende på hur bilarna ställer sej, annars finns det parkeringar i
närområdet Dalgatan uppåt mot pizzerian eller nere vid järnvägen. Mer info: Helene Wallin 070-588 12 80. 

Det bjuds på kaffe. Välkomna hälsar Helene, Patrik & Pontus.         

Hanssons Vedspisar Bygg & Design AB Adress: Bergsgatan 72, Sundsvall

Tisdagen 16 november kl. 18.00 Julgröt på Vivsta Bygdegård

Julgrötskväll på Vivsta Bygdegård. Vi startar med glöggmingel, äter den goda risgrynsgröten och smörgås 
och god julskinkmacka till. Kaffe och någon julig kaka. Självkostnadspris 50 kr. (Gröt, skinkmacka, kaffe & 
kaka. Julklappspaketbyte – paketets värde ca 50 kr. Underhållning med Leif Nyberg.

Anmälan senast torsdag 11 november till: Maud 070-262 19 21     maud.viklund@hotmail.com 

Adress: Vivsta 154, Matfors 

Tisdag 14 december kl. 17 och kl. 18 Julpyssel på Matfors Trädgård 

Maria och Chatrine på Matfors Trädgård - hälsar oss välkomna till årets ”Julpysselkväll”. Kom och bli 
inspirerade! Gör dina egna fina julgrupper/ kransar eller bara köpa årets julblommor. 
Bra rabatt på det vi handlar under kvällen. Vi bjuds på gott fika under kvällen.
Även i år har vi 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 senast fredag 10 december till: Jeanette 076-765 41 91 jeanettefalk@telia.com

Adress: Egnahemsvägen 15, Matfors 

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

Matfors Trädgård 10 % rabatt (gäller inte på färdiga planteringar, snittblommor)          

Evonella Garden i Bergsåker 10 % rabatt (gäller inte på snittblommor)                                               

Hanssons Vedspisar 10 % rabatt på inredning (gäller ej brasvärme/ beställningsvaror)

Förtydligande gällande köp i Matfors Trädgård med medlemsrabatt! (10 %). 
Rabatten gäller endast vid köp av växter, sommarplant, trädgårdsredskap. 
Rabatten gäller inte på färdiga planteringar, krukor eller annan inredning i butiken. 

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

Ny medlem i vår förening?

Besök gärna vår hemsida! 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! 

Gå in och registrera idag!

(Fungerar inte länken kontakta Jan-Olof Blom för support! ) 

Finns er mailadress registrerad skickar vi ut information via e-post. Vi når ut med information och 

föreningen sparar utgift för portot. Föreningen har också en Face-book sida.    

www.matforstradgardsforening.se

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


                2021-09-29


