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  Vår Förening och vår Hemsida 
www.amalstradgardsforening.se 

 
Vad vill ni att vi skall göra? Vad vill ni att vi skall visa? Berätta gärna för oss om 

ni har idéer. Det kan vara stora idéer eller små förslag. Det spelar ingen roll. Vi är 

intresserade av allt. 

På vår hemsida kan ni hitta allt om föreningen. Antalet besökare på hemsidan 

fortsätter att slå alla förväntningar. 

På hemsidan har vi publicerat reportage från de evenemang vi deltagit i. Vi har 

också lagt ut lite utflyktsskildringar. blombilder och trädgårdsbilder mm. Informa-

tion om evenemang och händelser kommer alltid att presenteras på hemsidan och 

många gånger finns där tilläggsinformation som inte har kunnat annonserats ut.  

För att vi skall kunna fortsätta att hålla hemsidan levande krävs det att vi får lite 

hjälp med material från er och som vi kan lägga ut på nätet. Vad vi behöver först 

och främst är skildringar/bilder från egna trädgårdsbesök/resor där både bilder och 

text berättar vad som har upplevts.  

Allt som har med växter och trädgårdar tages tacksamt emot. Lämna gärna syn-

punkter under kontaktfliken eller ring till någon i styrelsen om ni vill ha något ni 

vill framföra.. 

 

Tryckt av  

Anmäl din e-postadress till vår maillista. Ni som har en E-

postadress anmäld kommer att få en påminnelse om våra aktivi-

teter eller om andra spännande händelser. Anmälan görs via kon-

taktfliken på vår hemsida eller via mail till. Webbmaster@ amal-

stradgardsforening.se. 

   

 

www.amalstradgardsforening.se 

1941-2017 

Åmåls  

Trädgårdsförening 

Medlemsprogram 
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Styrelsen 2016 

 Funktion Namn Adress Tel.nr E-post 

Ordförande Anki  

Plate-Björsson 

Vickersrudstorp, 

Där Oppe  

661 94 Säffle 

0533 621 22 

0706-21 22 90 
anki.plate.bjorsson@telia.com 

Vice ordf. Peter Johansson Kvarngatan 18 

6623 4 Åmål 

13209  

07034-76349 (a) 

pebi@swipnet.se 

Kassör Yvonne Arén  Vitsippevägen 4 

6629 1 Åmål  

51049 

0760100275 

aren@tele2.se  

Vice Kassör Birgitta 

Bäckström 

Nya Örnäsgatan 23 

662 31 Åmål 

12945  

073-0961093   
info@villaornas.se   

Sekreterare Ann-Marie 

Erlandsson 

Nygårdsvägen   

66234 Åmål 

15361  annthom@telia.com 

     

Pelle Adamsson Rågvägen 4   

662 356 Åmål 

073-834 77 57 pelleadamsson@swipnet.se  Ledamot   

Matts Jansson Diskusgatan 16,  

662 36  Åmål  

14985 

070-634 73 99  

matts.jansson@telia.com  

Angela Plate-

Nord  

Edgrensgatan 14 

662 36 Åmål  

15523 

 0730-762615   
plate-nord@swipnet.se  

Carina Mohlin Vassgatan 15 

66234 Åmål 

070-2627526  

Valbered-

ning 

Peter Johansson Kvarngatan 18 

662 34 Åmål 

13209  

0703-476349 (a) 

pebi@swipnet.se 

  

Revisor 

  

Christer  

Gustafsson 

Ekelundsgatan 6 

662 31 Åmål 

14945 amgu51@hotmail.com  

Monika Björk Kompassgatan 17 

662 36 Åmål 

10288 

17802(a) 
monika@eltjanst-aeg.se 

Musteriet 

Arbetsgrupp 

Matts Jansson 

Sammankallan-

de 

Diskusgatan 16 

662 36 Åmål 

14985 

 0706-34 73 99  

 

Lars-Göran 

Holmström 

Diskusgatan 14, 

662 36 Åmål 

14228 

0705-76 42 28 

  

     

     

     

Du som är medlem, TACK för att du stöder oss! 

Vi hoppas du vill fortsätta göra det i fortsättningen också. 

Du som läser detta och inte är medlem och gärna vill bli det  

kontakta någon av oss:  15 

 Medlemsförmåner mot uppvisande av medlemskort 

Pomonadalens Trädgårdscent-

rum  

Sommarro 4 Säffle 

Tel: 0533-13958 

Lämnar 10%på ordinarie priser, gäller hela sortimentet 

(OBS undantag av kampanjvaror och varor med ned-

satt pris).  

 

Elkedjan 

Kungsgatan 26 
tel.17820 

Lämnar 10 % på utebelysning (OBS bara på ordinarie 

pris) 

Ebbes handelsträdgård 
Västra Åsen 

Lämnar 10% på träd, buskar (OBS bara på ordinarie pris) 

Blomsterhagen 
Strandgatan 5-7, 

tel. 0702 551630 

Lämnar 10% på träd, buskar, perenner, special jord (OBS 

bara på ordinarie pris) 

Optimera  
Drottning Kristinas väg 6 

tel. 60 77 90 

Lämnar reducerat pris på trädgårdsredskap (OBS bara på 

ordinarie pris) 

TOOLS Järmnagasinet 
Fågelmyrsgatan 4, 

 tel. 121 00 

Lämnar 10% på trädgårdsverktyg (OBS bara på ordinarie 

pris) 

HPJ Maskin AB 
Karlstadsvägen 32 

tel. 15177 

Lämnar specialpriser till  trädgårdsföreningens medlemmar 
på trädgårdsrelaterade produkter. (OBS bara på ordinarie 

pris) 

Grönyte konsult 

Box 2 Falun 

Tel 023-296 55  

Lämnar 10% (Gäller bara på bara på ordinarie pris) 

N B Sten & Trädgårdsentrepre-

nad HB 
Industrigatan  

tel. 15157, 0705313767 

Lämnar 10% på alla Benders produkter. (OBS bara på 

ordinarie pris) 

Åmåls Blomsterhandel Euroflo-

rist 

Kyrkogatan 9  

Tel.0532-162 62  

Lämnar10% på gröna växter (OBS undantag av kampanj-

varor och varor med nedsatt pris). 

Garden Girl Laxarby Kvarn Lämnar10%  på garden girl (OBS bara på ordinarie pris) 

Torse Gård Lämnar 10% (Gäller bara på bara på ordinarie pris) 

mailto:anki.plate.bjorsson@tel
mailto:aren@tele2.se
mailto:pelleadamsson@swipnet.se
mailto:matts.jansson@telia.com
callto:+46730762615
mailto:plate-nord@swipnet.se
mailto:amgu51@hotmail.com
mailto:monika@eltjanst-aeg.se
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 Ordförande har ordet 

Året 2016 
Vädrets makter är oförutsägbara 

 

Sitter på flyget hem från Spanien den 5 december. Tänker tillbaka  på året som har gått. 

Det varmaste året hittills. 

Efter en inte så kall och nästan snöfri vinter har humlorna kommit fram tidigt. Fruktträden 

blommar med ett fantastiskt flor av vitt och rosa. Kommer det att frysa som det gjort flera 

år tidigare eller fortsätter värmen? Vi kan få ett rekordår med frukt om turen står på vår 

sida. Värmen består och det är ett härligt surrande av insekter överallt. 

Sommaren gör sitt intåg. I våra trakter är det både sol, värme och regn. Men vad händer i 

de östra delarna av Sverige? Vattenbrist ! 

Hos min käre make är inspirationen på topp! Efter att han har gjort om hela staketet på 

baksidan mot gärdet, ca. 40 meter långt och 180 cm högt, i ett snyggt ribbmönster tar han 

itu med vår morgonaltan. Tar bort gammal plattläggning, breddar och lägger dit nya plat-

tor. Som kronan på verket gör han en ny och bredare trappa. Min uppgift är att hantlanga, 

serva med kaffe och kaka och extra goda middagar. Det blev så bra att vi frågade oss när 

det var klart och jag planterat ett litet träd och några Funkia varför gjorde vi inte detta för 

några år sedan. Jag tror att många av oss tänker så när vi har skjutit  lite större projekt 

framför oss. 

Sommaren fortskrider. Det är torrt och varmt. Mycket äpplen i träden. Jag var tvungen att 

ta bort många kart så grenarna inte bryts av. Det ser ut att bli många liter must i musteriet i 

år. Kanske ett rekordår. 

Tyvärr har torkan varit hård mot svampen. Det har varit snustorrt i skogen. Fick bara ihop 

2 liter kantareller i markerna runt oss. Vi får se fram emot nästa år. 

Så kom snön. Tidigt i år. Vår plan var att resa till soliga Spanien och hälsa på goda vänner 

som är bosatta där under vinter halvåret. Vilket kaos vi fick uppleva. Efter ett par ostadiga 

dagar och någon dag med sol kom ovädret in. Skyfall i flera dygn, översvämningar och 

förstörda broar. Avloppsledningar som är bortspolade, elledningar som är nedgrävda häng-

er i luften efter jordskred, bilar flöt omkring som båtar på flera ställen. Stranden blev på 

flera ställen ut spolad i Medelhavet. Restauranger som hade vatten halvmeters vis upp på 

inredningen. 

Vi klarade oss helt oskadda då vännernas bostad ligger lite högre 

och det inte kom in vatten varken i garage eller byggnader. Vi 

fick iallafall några dagar med sol och temperaturen var behaglig 

16-20 grader varmt. 

 Juldekorationen är fantastisk i alla samhällen längs sydkusten. 

Nu är vi nyfikna på hur fint det är i Åmål när vi kommer hem. 

 

Jag önskar alla trädgårds vänner ett riktigt gott nytt och fint od-

lings år 2017 

 

  ordförande 

  Anki Plate-Björsson 
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Ribollita 
Ingredienser 
6 portioner  

 

 1 rödlök och 1 purjolök 

 2 vitlöksklyftor, pressade 

 olivolja 

 2 morötter 

 2 selleristjälkar 

 300 g svartkål 

 1 msk timjan 

 1 burk krossade tomater 

 1 ½ liter grönsaksbuljong 

 1 burk cannellinibönor 

 1 dl persilja, finhackad 

1 ½ dl riven parmesan 

Salt och svartpeppar efter behag 

Så här gör du 

1. Hacka rödlök, skiva purjolök. Fräs rödlök och purjolök med vit-

lök i olivolja i en stor kastrull i några minuter. 

2. Morötter skärs i skivor. Skiva selleri och skär kålen i strimlor. 

Tillsätt morötter, selleri och kål i kastrullen tillsammans med timjan. 

Rör om. 

3. Häll i krossade tomater och buljong. Koka upp och låt sjuda i cir-

ka 15 minuter. 

4. Tillsätt vita bönor och låt sjuda i ytterligare några minuter. Rör 

ner persilja och smaka av med salt och peppar. 
Servera med ugnsrostade brödkrutonger. Häll upp soppan och garnera 

med riven parmesan och persilja. 
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 MUSTERIVERKSAMHETEN 

2016 
2015 fanns nästan inga äpplen så musteriverksamheten låg nere men i år hade vi sett 

att det fanns gott om äpplen så vi startade säsongen den 19 september med fruktmot-

tagning . Musteriet blev nästan direkt dränkt i äpplen och våra lagringsmöjligheter 

utnyttjades maximalt.  

 Äpplets dag firades med öppet hus på musteriet den 25 september och därefter be-

skärning av ett äppelträd och dagen avslutades med ett föredrag. 

 Pressning och tappning fortgick som brukligt två gånger per vecka till början på 

november. 

 Äppelskörden har varit otrolig i år, frukten var mycket fin utan röta och insektsan-

grepp., den bästa på mycket länge.  

 Mustarna är dessa fantastiska män och kvinnor med sina gamla maskiner som aldrig 

ger upp eller tvekar om att musten skall fram till varje pris. 

Musten är nu såld och verksamheten städad och lagd i malpåse till nästa gång skör-

den av äpplen är god igen vilket vi hoppas blir nästa år. 

Matts 
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September/Oktober 

 
Musteriverksamhet i musteriet på Nygård under förutsättning 

att det blir ett bra fruktår. Mer information kommer att finnas 

på vår hemsida när vi närmar oss säsong. Vi kommer också att 

annonsera i lokaltidningen.  

 

En ros som vägrar dö (Svensk text: Pontus Platin 
Du sa kärlek är som vinden 
Som sliter i din själ 
Den är kall och hård och galen 
En tjuv som tar och stjäl 
Du har sagt att den kan komma 
Och plötsligt kan den dö 
Men för mig är den en blomma 
Och du dess enda frö ... 
  

Den är hjärtat som kan sakna 
En aldrig dansad dans 
Och en dröm så rädd att vakna 
Och se en svunnen chans 
Flyr du bort från livets öden 
Kan du inte ta nåt kliv 
För en själ som fruktar döden 
Vet ju ingenting om liv … 
  

Gråter du i nattens tystnad 
I din ensamhet 
Ta dig tid att våga lyssna 
För det finns ju dom som vet 
Att precis som förr om åren 
När vintern sagt adjö 
Framåt maj syns första spåren 
Av en ros ... som vägrar dö ... 
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26 augusti 
Lördag  

Besök hos Tommy Ahnby Munkedal för att köpa fina träd och 

buskar. Tommy är en av Sveriges främsta förädlare av magnolior. 

Han har bl.a. många olika träd och buskar som inte går att köpa i 

vanliga trädgårdshandeln. Ni som vill kunna köpa ett ovanligare träd 

eller en buske har nu chansen att göra fynd. Vägbeskrivning finns på 

vår hemsida  

 

Medtag kaffekorg, samåkning från Hamnplan. Kl 08:00 

 

Det handlar om träd, tallar på torr och mager mark  

Skugga av gran Mossa och kottar överallt  

Det handlar om tid att lägga sig raklång på en sten  

Och följa hur molnen ändrar form Jag saknar faktiskt det  

Det handlar om köld, isen som råmar utanför  

Tyngden av snö  

Sommar som vilar en stund, blommor som dör  

Spår av en räv Som gått precis där den vill gå Över en 

väg  

Där ingen har kört på tio år  

Det handlar om jord som vänds för att sådden ska bli bra  

Älgar på språng Som trampar upp stigar som vi kan ta  

Det handlar om tid  

Att lägga sig raklång på en sten Och följa hur molnen 

ändrar form  

Jag saknar faktiskt det  

Vera Vinter 
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Medlemsinformation 

 

Som medlem får du tidningen Hemträdgården som är en alldeles 

utmärkt trädgårdstidning som medlem hem i brevlådan 6 ggr/år. 

Du har dessutom rabatt hos flera företag både genom lokalföreningen men 

även via riksförbundet Svensk Trädgård 

Som medlem har man ibland förtur eller rabatt på aktiviteter 

 

Musteriet på Nygård hjälper dig omvandla äpplen till en helt naturlig 

must. Inga tillsatser alls. För info använder vi Hemsidan samt PD. Ring 

gärna någon av oss i styrelsen 

Om ni har svårt för att lämna frukt hör gärna av er så försöker vi hjälpa till. 

Vi kan även ställa ut backa att plocka äpplen i. 

"I once had a rose named after me and I was 

very flattered. But I was not pleased to read the 

description in the catalogue:  

No good in a bed, but fine up against a wall." 
Eleanor Roosevelt. 
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 Medlemsaktiviteter 2017 

14 Mars  
Tisdag kl 19:00  

Årsmöte i kulturhuset 

Sedvanligt årsmöte som följs av en föreläsning av . Göran och 

Monica Hermansson som fick hela trädgården bortspolad för 

några år sedan och har byggt upp den på nytt med ett lysande 

resultat.  

”Vi som gräver, planterar och rensar ogräs i vår trädgård Alen 

är Göran och Monica (Monne) Hermanson.  

Vårt stora gemensamma intresse är trädgården och allt vad det 

innebär. 

Alen är en liten jordbruksfastighet, men i stallarna där vi förut 

hade hästar har nu krukor, sådder och sticklingar tagit plats, 

markerna är utarrenderade, men trädgården växer och tar lite 

mer av markerna varje år”. Ev. Plantor till försäljning, roddar, 

dagliljor och hostor.  

Kaffeservering och lotteri 

 

Även en blomma Kommen ur god 

jord 

Behöver näring för att gro Så den 

kan spira Och växa sig stark 

En kyss av regnet En till av solen 

Och lite tid att prata bort Med några 

moln där under himlen 

Anders Glenmark 
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15 Augusti 
Tisdag kl 18:30 

Trädgårdstramp 

 

Besök hos Nilssons i deras trädgård i Säffle (Nilssons innergård). En 

mysig innergård på ca.900kvm med gamla uthus som inramning 

mitt i centrala Säffle ! Trädgården består av små träd , buskar och 

perenner! Gillar bladverk i olika former och färger, blommorna är 

gula, orangea och röda! Rabatter kantade med bl.a. skiffer och sten! 

En liten ‘engelsk trädgård’ med formklippt buxbom. 2015 fick träd-

gården ett hederspris i trädgårdspremieringen för värmländska träd-

gårdar! 

 

Medtag kaffekorg, samåkning Hamnplan 18.30  

Hörde du sommarens vind dra förbi? 

Kände du solen mot kinden? 

Fjärilens vingar i ditt drömmeri. 

Somnade du under linden? 

 

Hörde du porlande vårvinterns älv 

borta i milsvida skogen? 

Vindharpan spelar en strof för sig själv 

vid ödebygdsgården och plogen. 

 

Hörde du sången från livsårens tid? 

Nog var du med i refrängen? 

Längese’n var det, nu står du i frid 

en lysande blomma på ängen. 

Alexander Rybak 
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8 Augusti 
Tisdag kl 18:30 

Trädgårdstramp 

 

Trädgårdstramp hemma hos Rene Olsåker Edsgatan 18, Åmål som 

har en stor trädgård med mycket ekologisk odling med bl.a. över 

100 bärbuskar. Trädgården innehåller även mycket perenner.  

”Här bor en bärtokig, det förstår man när trädgården hyser 105 olika 

sorters ätliga bär t.ex. parksmultron, salal, luddkörsbär och gullrips. 

Mycket ätbart finns i växthus, odlingslådor och rabatter som exem-

pelvis korogi och äkta kvitten. Hösttamarisk, perovskia, buddleja, 

höstcyklamen och blåverbena för att nämna några som blommar”.  

 

Medtag gärna kaffekorg.  

Nu lyser ängarna av sommarns alla blom-

mor. Nu surrar bin, och fåglar sjunger över-

allt. Nu stryker vinden genom trädens höga 

kronor men i min trädgård är det visset, 

mörkt och kallt. Här är det risigt och förvux-

et, fult och snårigt och lika hopplöst grått 

och trist som i mitt bröst. Därute doftar det 

av sommarns alla dofter. Där är det sommar, 

men här inne är det höst. Olle Adolfpsson 
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25 Mars  
Lördag kl 10:00 

Busk och Trädbeskärningsdag 

Det är inte bara fruktträd som behöver beskäras. Bengt Aven-

fors från Främmestad lär oss mer i busk och trädbeskärning. 

Under dagen tar vi bland annat upp beskärningsprinciper för 

våra vanligaste prydnadsbuskar. Medtag egen såg och sekatör 

samt kaffekorg. 

OBS Max 15 deltagare.  

Föranmälan sker till; Birgitta Bäckström 0532-12945, 

073096103  

Samling på Villa Örnäs 

 
 

Vi är blommor driv oss varsamt. Vi är jor-

dens hopp. Låt oss växa vilda och få gå i 

knopp. Vi är blommor, bryt oss inte. Gränslös 

är vår glöd. 

Låt oss växa fria utan våld och död, utan våld 

och död. Ge oss mod att våga glädjas, glädjas 

tusenfallt. Lita på oss ge oss värme för där ute 

är så kallt. Gerorg Ridel 
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16 Maj  
Tisdag kl 18:30 

Trädgårdsergonomi 

 

Petra Brodin som arbetar som personlig tränare lär dig allt inom er-

gonomi och hur du arbetar i din trädgård (gräver. rensar, bär, drar 

skottkärran mm) på bästa sätt utan att göra din kropp illa. 

Vi får alla träna på detta hemma hos Carina Molin i hennes trädgård 

på Vassgatan 15.  Medtag kaffekorg. . 

3 Juni 
Lördag  

Växtmarknad. Kl. 10.00-13.00 vid Kulturtorget utanför 

Biblioteket.  

Byta eller köpa växter är bland det roligaste som finns anser många 

av oss trädgårdstokiga. Vi välkomnar er att besöka vår växtmarknad 

och finna nya fina kap till täppan. 

Det behöver inte bara var växter som byter ägare. Tillbehör vackra 

betongfat mm som hör tillträdgården är också välkomna att säljas/

bytas.  

Vi kommer även att sälja lotter 

Vill du vara med och sälja och byta ringer du Eva-Lena 127 50 eller 

maila. webbmaster@amalstradgardsforening.se Medtag gärna egna 

bord 

 

 Där är gräset skönt och grönt och rart 

Och doftar sommardrömmar 

Där så kan vi ha det underbart 

Bara du och jag  

Börje Carlsson 
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27 Juni  
Tisdag kl 18:30  

Trädgårdstramp 

 

Trädgårdstramp hemma hos Ewa Rundqvist i Säffle. 

Mycket fina växtställningar som kan köpas samt en fin 

trädgård och ett vackert orangeri.  

”Trädgården är engelskinspirerad och marktäckande med 

blandningar av buskar, rosor, perenner och sommarblom-

mor. Framför allt har vi fokuserat på mötesplatser som 

bänkar, hammock, pergola och växthuset. För oss är det 

viktigt att trädgården är en samlingsplats, där man träffas 

och umgås med varandra”  

 

Medtag kaffekorg,  

Samåkning från Hamnplan kl 

18:30 

Nu grönskar det i dalens famn, 

nu doftar äng och lid. 

Kom med, kom med på vandringsfärd 

i vårens glada tid! 

Var dag är som en gyllne skål, 

till brädden fylld med vin. 

Så drick, min vän, drick sol och doft, 

ty dagen den är din. 

Evelyn Lindström  


