
Se detta e-postmeddelande i webbläsaren.

Medlemsutskick
Jan-Olof detta är ett medlemsutskick från Matfors Trädgårdsförening

Observera att du även kommer att få detta utskick som brev då
medlemskortet levereras med detta utskick.

Hej alla trädgårdsvänner!

För närvarande kommer vi inte att genomföra årsmötet pga.
Coronarestriktionerna så vi avvaktar nya förhållningssätt så vi
kan mötas ”på riktigt” kanske om någon månad. 

När det blir dags för Årsmöte kommer föreningen att
annonsera
i Sundsvalls Tidning och publicera på hemsida och Facebook!

Observera att: Medlemskorten följer med i detta utskick.

50 kr/ person 100 kr/ par (namn på båda) Betala gärna medlemsavgiften

före 1 juni!

OBS! Betala före 30 april för att garantera deltagande i lotteriet.

Ämne: Medlemsutskick våren 2021
Från: Ma�ors Trädgårdsförening <medlemsutskick@ma�orstradgardsforening.se>
Datum: 2021-03-22, 18:49
Till: <jaoblom@gmail.com>
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Kom även ihåg att skriva bådas namn vid inbetalning för 2 personer –

det underlättar vid underhåll i av medlemslistan.

Medlemsavigft: Bankgiro: 5075-1635 (använd det bifogade

inbetalningskortet)

Swish: 123 557 7705

Kom ihåg att skriva namn och adress på alla inbetalningar både

bankgiro och swiss!

Medlemsinformation!

Medlemsavgift för år 2021 Observera att Medlemskortet
medföljer detta utskick!

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

Förtydligande vad som gäller för köp i Matfors Trädgård: Medlemsrabatt

10 % gäller endast vid köp av växter, sommarplant, trädgårdstillbehör.

Rabatten gäller inte på färdiga planteringar, krukor eller annan inredning i

butiken. Kundkvällarna som föreningen bjuder in till som ”Julpyssel” &

Vår inspiration gäller en högre rabatt!

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 nästkommande år. Vill ni inte längre vara med hör av er till
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Jeanette. Vi är många medlemmar att hålla reda på vi är nu cirka 380 och

mycket tid går åt att upprätthålla en medlemsmatrikel/lista. Skriv även in

alla för och efternamn när ni betalar medlemsavgiften oavsett bank- eller

swish betalning, det är lättare att hålla medlemslistan aktuell.

Frågor angående medlemskap hör gärna av er till mig!

Kassör och medlemsansvarig: Jeanette Falk 076-765 41 91

jeanettefalk@telia.com

Vi tar gärna emot tips på trädgårdstramper, visningsträdgårdar,

reseförslag, kurser, föreläsning eller annat av intresse. Är det någon som

vill ha en visning/ trädgårdstramp hemma hos sig i sommar skulle vara

kul! Kontakta gärna någon i styrelsen!

Ordförande Maud Jaktlund Viklund: 070-262 19

21

Sekreterare Malin Stockhaus: 073-064 77 88

Ledamot Karin Blom: 073-084 58 92

Kassör Jeanette Falk: 076-765 41 91

Valberedning Lone Wiklander: 070-646 05 86

Vice ordförande Berith Hammarström: 073-631

10 36

Vice sekreterare Charlotte Graneheim: 070-174

08 17

Ledamot Gunilla Uggeldahl: 070-554 52 45

Hemsida Jan-Olof Blom: 070-584 22 53

Valberedning Lennart Uggeldahl: 070-384 22 25
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Ny medlem i föreningen?

Är du ny i vår förening? Gå gärna in på vår hemsida
www.ma�orstradgardsforening.se och läs mer om stadgar, ��a på bilder från
�digare trädgårdstramper och våra resor vi har gjort under åren som gå�.

På hemsidan finns vår GDPR-policy och stadgar för den som är intresserad!

På hemsidan finns det en länk där man kan anmäla sin e-postadress för a� få aktuell
informa�on. Fungerar inte länken kontakta Jan-Olof så hjälper han er.

Ni som lämnar/lämnat mailadress - får föreningens utskick via mail och föreningen
slipper dyra portoavgi�er.

Odlingslo�er – �llgänglig mark vid Tuna kyrka

Information om odlingsmarken vid Tuna kyrka, Matfors

I dagsläget är det 3 – 5 personer som visat intresse för odlingsmarken nedanför
Tuna kyrka.
Ett första möte har skett med dom intresserade och vi kom fram till att starta
projektet som en studiecirkel och som i dagsläget sker via länk (zoom).
Sammankallande är Sofia Dahlberg och är någon fler intresserad kan man höra av
sig till henne för att delta i dom mötena. Senare under våren när vi kan vara ute
kommer träffarna att ske utomhus.
För att komma i kontakt med Sofia ring 073-729 39 33 eller mail:
info@sofiadahlberg.com

Luffarslöjdskurs

Monika Frank hälsar a� vi får avvakta �lls rådande restrik�oner lä�ar.

Föreningen återkommer om mer informa�on när vi har e� datum.

Det som är inbokat under våren- och sommaren kommer a� annonseras
i

Sundsvalls Tidning, på föreningens hemsida
www.ma�orstradgardsforening.se

och på Facebook!

Inplanerat under våren 2021

Medlemsutskick våren 2021
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Måndag 29 mars Vår & inspirationskväll - Matfors Trädgård
Kl. 17.00 och Kl. 18.00 Trädgårdsföreningen är välkommen till inspirationskväll

med påsk och vårtema på Matfors Trädgård.
Möjlighet att göra egna planteringar, eller köpa växter för plantering hemma.

Det är förberett med jord för plantering.
Det är okej att ta med egna krukor till plantering, säg bara till innan plantering!
Föreningen får bra rabatter på det vi handlar under kvällen. Kom ihåg att visa

upp medlemskortet.
Obs! Inget fika kommer att serveras pga. restriktionerna.

Som Coronaföreskrifterna gäller är det 8 personer/ tillfälle.
Blir det stort intresse kan vi boka ytterligare tider.

Välkomna hälsar Maria och Chatrine!
Anmälan senast fredag 26 mars till:

Jeanette 076-765 41 91 /jeanettefalk@telia.com
Adress: Matfors Trädgård, Egnahemsvägen 15, Matfors

Slutet på april Kunddag på Hanssons Vedspisar bygg & design
Hanssons Vedspisar bygg & design bjuder in Matfors Trädgårdsförening till en

kund dag. Rabatt vid uppvisande av medlemskortet.
(Ingen rabatt på brasvärme eller beställningsvaror).

Håll utkik på Facebook och hemsida om datum och tid!
Annons kommer även i Sundsvalls Tidning.
Välkomna hälsar Helene, Patrik & Pontus

Adress: Hanssons Vedspisar, Bergsgatan 72, Sundsvall

Onsdag 5 maj kl. 19.00 Vårmöte Simons Trädgård i Njurunda
Föreningen är välkomna till Simons Trädgård för att hålla vårmötet där. Men

med reservation för dom gällande restriktioner som råder då kan mötet ställas
in. Annonseras om eventuella ändringar.

Adress: Simons Trädgård, Njurundavägen 18, Njurunda

Lördag 29 maj kl. 11 – 13 Plantloppis på Vivsta Bygdegård Arrangör:
Vivsta Bygdegård

Plantloppisen anordnas utomhus.
Lämna växter & plantor gärna kvällen före!

Info: Charlotte Graneheim Tel: 070-174 08 17
Adress: Vivsta Bygdegård, Vivsta 154, Matfors

Mer information på Vivsta Bygdegårds hemsida.

Tramper - som är inbokade för sommaren 2021

Besök/ Tramp - Tillsammansodling (Mjösunds kyrkogård)
Finns det intresse att göra ett besök på deras odling kan vi boka och

kanske göra ett besök på Mjösunds kyrkogård samtidigt!
Intresserad? Hör av er till Jeanette!

Information: Jeanette Falk: 076-765 41 91
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Datum ej klart Tramp - Villa Pilgrim hos Suzann Rolfsdotter Asplund
I trädgården rinner det bland annat en bäck.

Suzanne har försäljning av egentillverkad marmelad.
Ta med eget fika!

Information: Karin och Jan-Olof Blom
Karin: 073-084 58 92 Jan-Olof: 070-584 22 53

Adress: Pilgrimsvägen 24, Vattjom

Någon gång i augusti v. 31-32 Tramp – Caroline och Adam i Rude
Kommer att starta upp odling av snittblommor och grönsaker. Utföra skötsel

och beskärning av träd- och buskar.
Mindre anläggningsarbete. Caroline och Adam hälsar oss välkomna!

Caroline Jonsson: 070-514 98 10
Information: Jeanette Falk: 076-765 41 91

Adress: Rude 186, Matfors

Lördag i början av september? Plantmarknad - Matfors Folketspark. Ska
vi köra igen?

Plantmarknad på parken i Matfors.
Vi återkommer om mer info kommer vid nästa utskick!

Information: Charlotte Graneheim: 070-174 08 17

Lördag 25 september Besök hos Mats i Fågelviksträdgård
Fågelsviks Trädgård @fruktodling

Mats på Fågelviksträdgård tar emot oss i år.
Vi samåker i egna bilar på ett säkert sätt.

Ta med eget fika och lunch, dagen blir lång. Långt att köra.
Mats brukar ta god tid på sig att visa runt.

Adress: Ytterturingen 109, 840 24 Överturingen
Information: Lone Wiklander: 070-646 05 86

Dagsresa med egna bilar

Tisdagen den 22 juni Dagsresa med egna bilar (Säkrare i
Coronatider).

Vi ger oss inte! Därför planerar vi igen för en dagsresa i sommar.

Samma resrutt som fjolårets planerade.

Besök: Torgny Nordins Inspirationsträdgård, Söråker
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Besök: Peckas Naturodling. Saltvik, Härnösand

Framtidens mat är närodlad, miljövänligt producerad och helt fri

från bekämpningsmedel, antibiotika och hormoner. Dessutom är

den otroligt god!

I Peckas anläggning i Höga kusten produceras fisk och grönsaker

av toppkvalitet året runt för en ständigt växande marknad.

(Om vi inte får besöka Peckas Naturodling – finns det en plan B)

Lunch: Ta eventuellt med egen matsäck.

Besök: Wedins Handelsträdgård i Härnösand

En komplett handelsträdgård med fokus på egenodlade växter!

Allt för din trädgård

Hos oss kan du köpa penséer, sommarplantor, perenner, krukväxter,
buskar, träd, prima jord från Hasselfors, krukor, gödning m.m. Allt för

din trädgård.

Vår specialitet är perenner och pelargoner.

Fika: Ta gärna med eget fika!
Pris: Priset för resan är inte klart i dagsläget.

Inträden och guidningar kostar men eftersom det inte blir med buss så är
det nog en överkomlig summa.

Anmälan: Bindande anmälan senast 7 juni.

Maud Viklund Jaktlund 070-262 19 21eller
Charlotte Graneheim 070-174 08 17

Tips på mässor 2021 – datum kan komma a� ändras!Nordiska
Trädgårdar

A�LVSJO� . STOCKHOLM. Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar på
Stockholmsmässan i A� lvsjö är den största och mest respekterade

av trädgårdsmässor i Sverige. Det är här du upplever inspirationsutställningar,
lyssnar till experter, inspiratörer och trädgårdspro�iler på seminarier och deltar i
mängder av aktiviteter. Och självklart shoppar du allt du behöver till din trädgård,

balkong eller kolonilott bland de hundratals utställande företagen. Det vill säga,
allt från fröer, mindre trädgårdsredskap och småplantor till stora växter,

gräsklippare och växthus �inns representerat.

2021 äger Nordiska Trädgårdar, som årligen lockar närmare 60 000 besökare, rum
mellan 25 och 28 mars.

OBS!	Inställd	med	anledning	av	covid-19.	Arrangeras	åter	31	mars-3	april
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2022.

Nolia	Trädgård	2021

23.04 - 25.04.2021
UMEA� . Nolia Trädgård är Norrlands fullspäckade trädgårdsmässa fylld
med inspiration, kunskap, idéer, rådgivning och trädgårdspro�iler och
fantastiska utställare. Mässan är den självklara mötesplatsen för dig

som älskar trädgård, inredning och mat.

Byggnadsvård	&	Trädgård	2021

23.04 - 25.04.2021
NACKA. STOCKHOLM. Byggnadsvård & Trädgård fokuserar på värdet

av att bevara gamla byggnader och trädgårdar. Här, i de vackra
lokalerna på NackaStrandsMässan, träffar du utställare och får ny

energi till att förverkliga dina projekt och drömmar. Förutom detta
deltar du i workshops och seminarier.

Byggnadsvård & Trädgård äger rum 23-25 april 2021.

Många mässor är inställda år 2021 men återkommer nästa år 2022.

Copyright © 2021 Matfors Trädgårdsförening, All rights reserved.

Du får detta då du Jan-Olof Blom har prenumererat på vårt medlemsutskick.

medlemsutskick@matforstradgardsforening.se

http://www.matforstradgardsforening.se

Vill du ändra inställningar för dessa utskick?

Du kan updatera dina uppgifter eller avsluta prenumerationen
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