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  Åmåls trädgårdsförening 

 
Vi finns på 

https://www.facebook.com/groups/262892567460/ 

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 förvänt-

ningar. 

 
På hemsidan publicerar vi ibland reportage från de evenemang vi deltagit 

i. Vi har också lagt ut lite utflyktsskildringar. blombilder och trädgårdsbil-

der mm. Information om evenemang och händelser kommer alltid att pre-
senteras på hemsidan och många gånger finns där tilläggsinformation som 

inte har kunnat annonserats ut. De senaste året har vi även kommunicerat 

ut mycket via vår facebookgrupp.  
 

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 synpunkter 

under kontaktfliken eller ring till någon i styrelsen om ni har något ni vill 
framföra.. 

   

 

www.amalstradgardsforening.se 

1941-2018 Åmåls  

Trädgårdsförening 

Medlemsblad 2018 
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Styrelsen 2017 

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) 

JLB  Bygghandel Lämnar  10 %  på det mesta. (OBS bara på ordinarie pris) 
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 Ordförande har ordet 

Årskrönika 2017 

 

Planerna för ladugården har tagit form. Sommaren 2016 fick den stå åt sidan för 

andra delar av trädgården som var ” måste göra”. I april började vi med plåten på 
gaveln. Det blev ett riktigt 

lyft. Vi har bestämt oss för att riva den äldsta delen som är väldigt fallfärdig. Den 

är ca. 20 meter 

lång. Den delen som blir kvar är 22 meter lång med bl.a. loge och ett fähus som är 

i tegel. 

Efter rivningstillstånd började allt arbete inför rivningen. Boka in en expert på att 

plocka ner byggnaden så att inte tegeldelen skadades och bortforsling till återvin-

ning av allt timmer. Själva skulle vi plocka bort fönster och allt som inte var trä. 

Hela plåttaket. Juli månad, nu är det klart för rivning. 

Vi har vattnat hela ladugården i timmar för att undvika gnistor så att det inte skall 

börja brinna. 

Efter en veckas intensivt arbete är allt borta. Vilken vacker utsikt vi fått. I septem-
ber är det dags för dränering och markberedning. Kär make har ändrat sej från 

växthus utmed söderväggen och vill bygga ett orangeri istället. Det blir så spän-

nande. Han har samlat på sej över 20 gamla spröjsade fönster och en del annat 

material. Dessutom över 150 trädgårdsplattor till golv. 

Vädrets makter har varit med oss i sommar. Inte för varmt utan väldigt behagligt 

arbetsväder. Inte en enda tropisk natt. Men det tråkiga var att det var kallt på vå-

ren när fruktträden blommade som mest. Våra bin och insekter vaknade inte och 

det blev ingen pollinering. Så någon äppleskörd blev det inte. Vi fick 5 äpplen på 

det träd som brukar ge många kilo. I år får vi vara tacksamma för den fina svamp-

säsong det blev. Grundvattnet har också kommit till en bättre nivå tack vare att 

det har regnat såpass ordentligt på sensommaren. Om vi får en vit vinter kommer 
det förhoppningsvis 

att bli ännu bättre. 

 Luciamorgonen blev vit i år. Väldigt vackert med alla ljus och Luciatåg. Tyvärr 

slog vädret om och 

regnet kom vid lunchtid. På söndag var det dags att hämta granen och då hoppa-

des jag på ett vackert snölandskap. Kung Bore hörde min önskan. Det var 14 gra-

der minus och minst 10 centimeter snö. Det blev en fantastiskt vacker, solig och 

gnistrande dag i skogen med familjen. 

 

Jag önskar alla trädgårds vänner ett riktigt fint 2018 

Anki Plate-Björsson 

Ordförande 
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  Risi e bisi 4 port. 
 
3 msk olivolja 
60 g smör 
50 g pancetta 
En nypa hackad persilja 
200 g Arborioris 
1 kg färska ärtor skalet skall sedan användas i fonden 

1 Gul lök  
1¼ l fond av ärtskalen 
3 msk Riven parmesan 
Ca 1-2 msk hönsbuljong 
salt, svartpeppar efter smak 
  
Gör så här:  
Ärtfond 

Ärtskalen blandas med hönsbuljong och ca 1,5 l vatten Låt koka i 
en timme. (Har man inte ärstskal så kan man istället ca 250 g 
sockerärtor som får koka tills de blir mjuka)  
Sila av ärtvattnet ( men spara det) pressa skalen i en grönsaks-
kvarn, ta bort ev trådiga bitar. Blanda purén i ärtvattnet och ärt-
fonden är klar. 
  
Värm oljan och hälften av smöret i en gryta och bryn lök, persilja 

och pancetta tills löken är mjuk och gyllenbrun. 
Tillsätt ärtor och häll 1-3 dl ärtfonden i och låt det småkoka ca 20 
minuter. (Har man inte färska ärtor kan man ta ca 700-800 gr 
frysta) 
Häll sedan i resten av ärtfonden och låt det hela koka upp innan 
du tillför riset.  
Rör om lite då och då tills riset är kokt och konsistensen är krä-
mig. Tillsätt det resterande smöret och parmesanosten och rör 
om.   

Servera med en Lambrusco eller med en Prosecco .  

Gör som Dogen i Venedig 

Risi e bisi har sedan mitten av 1500-talet varit betraktat som Doge-rätt i Venedig (Dogen 

var Venedigs härskare), och blev serverad till Skt. Markus den 25:e april. Det sägs att till 

varje riskorn ska det vara en ärta: ”Ad ogni riso deve corrispondere un biso”.  
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 MUSTERIVERKSAMHETEN 

2017 
2017 blev inget bra år för musteriet. Vi tvingades ta beslutet 

att inte öppna upp verksamheten alls då tillgången till höst 

och vinterfrukt var mycket begränsad. Den omväxlande vå-

ren och dess temperaturväxlingar var i vårt område inte 

gynnsamt. När höst och vinterfrukten stod i fullblom så änt-

rade kung Bore åter scenen och temperaturen föll så pass 

mycket att pollineringen kom av sig. Inga surr i träden tyvärr. 

Dock kund man glädas åt att temperaturen var gynnsammare 

då sommarfrukten mognade och det fanns på sina håll väldigt 

mycket sommarfrukt. Tyvärr är vår anläggning är inte anpas-

sad för att musta sommarfrukt.  

Vi hoppas och tror att 2018 skall bli ett bättre år och att vi 

återigen får öppna upp dörrarna och ta emot äpplen... 

 

 

Väder när dimman spår  
Om en tjock dimma lägger sig över floder, bäckar och ängar efter 
solens medgång betyder det ihållande vackert väder. 
Om dimman är flyktig och stiger uppåt kan man vänta regn. 
Tjock dimma om aftonen förvarnar ofta om regn under natten. 
Mycket dimma om hösten förebådar en snörik vinter. 
Dimma om vintern vid östanvind och köld bådar töväder. 
Dimma vid västanvind förebådar kallare väderlek. 
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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.  

 

Himlen spår…Är himlen matt grönaktig kan man 

vänta blåst och nederbörd, 

är himlen mörk och dyster – blåst, 

är himlen klart ljusblå – vackert väder, 

lätta, svagt färgade moln förebådar vackert väder 

med lätt bris, 

skarpkantiga och simmiga moln – blåst, 

mörkröda eller små beckfärgade – regn, 

gulbruna eller kopparfärgade moln – blåst. 

Röd morgon och afton grå blöter din hjässa, sätt 

hatten på! 

Aftonrodnad klar natt. Morgonrodnad våt natt. 
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18 Augusti 
Lördag 

Besök hos Tommy Ahnby  
 

Tommy är en av Sveriges främsta förädlare av magnolior. Han 

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

denvanliga trädgårdshandeln. Ni som vill kunna köpa ett ovan-

ligare träd eller en buske har nu chansen att göra fynd. Vägbe-

skrivning finns på vår hemsida. Medtag fikakorg  

Samling på Norra hamnplan kl. 08:00 för samåkning i 

egna bilar  

Adress: Vågsäter 19 455 92 Munkedal 

Solen spår… 

Skyar som döljer solen vid soluppgång förebådar regn innan kväl-

len. 

Starkt solljus under morgonen förebådar kyla. 

Rosa morgonrodnad förebådar måttlig nederbörd och behaglig 

värme. 

Röd soluppgång förebådar torr väderlek. 

Grönaktig soluppgång förebådar sval och klar dag. 

Soluppgång med skyar som snabbt skingras förebådar vackert 

väder. 

 Röd solnedgång i ett stilla hav förebådar väderomslag eller storm. 

Vackert väder är att vänta om solen går ner i en klar horisont och 

lämnar efter sig ett silvervitt sken. 
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Medlemsinformation 
 

Som medlem får du tidningen Hemträdgården som är en alldeles 

utmärkt trädgårdstidning hem i brevlådan 6 ggr/år. 
Du har dessutom rabatt hos flera företag både genom lokalförening-

en 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 natur-

lig 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. 
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 Medlemsaktiviteter 2016 

15 Mars  
Torsdag 

Årsmöte kl 19:00 i kulturhuset 

Sedvanligt årsmöte som följs av en föreläsning av föreläsare 

Lennart Larsson Ulricehamn 

Lennart driver plantskolan Larssons Plantskola (Perenn.se) 

Lennarts Intresset för perenna växter kommer ursprungligen 

från eternellodling, som via riddarsporrar och ädeltistlar ge-

nom åren fasats över till ett starkt fokus på härdiga fleråriga 

plantor. 

Larssons Plantskola, Ulricehamn är en plantskola med intrikt-

ning på perenner. Plantskolan har en stor variation i sortimen-

tet där den gemensamma nämnaren är härdighet. Alla perenner 

odlingstestas nämligen i zon V på det sydsvenska höglandet i 

Västergötland. Samtliga perenner drivs upp utomhus och över-

vintras på friland. Specialinriktningen för plantskolan är rid-

darsporrar, både hybrider och naturarter. En annan viktig 

grupp perenner på plantskolan är klockorna (framförallt släk-

ten Campanula)  
 

Välkomna på en trevlig föreläsning 

 

Kaffeservering och lotteri 

 

 11 

 

3 Juli  
Tisdag 18:30 

Trädgårdstramp hos Marianne Karlsson Aspebohl Brålan-

da  

Marianne började bygga upp trädgården 1996. Från början an-

lades rabatter kring det nybyggda huset. Men med tiden har 

trädgårdsintresset växt sig starkare och starkare. Marianne är 

sedan länger medlem i trädgårdsamatörerna.  

2017 var första året som Marianne hade öppen trädgård.  

En fantastisk trädgård som bara måste besökas. 

 http://aspebohl.dlsnetwork.se/ 

 

Adressen: Aspebol 120 464 63 Brålanda  

Medtag gärna kaffekorg 

  

Samling vid norra hamnplan för samåk-

ning i egna bilar 

När fåglarna spår väder 

Då skatorna bygger sina bon högt blir sommaren regnig. 

När bofinken låter höra sig tidigt före solens uppgång, så förebå-

dar det regn. 

Om småfåglarna sommartid samlas i stora flockar, blir det blåsigt 

dagen efter. 

 Kraxar kråkorna tidigt på morgonen kan du vänta regn under 

dagen. 

http://aspebohl.dlsnetwork.se/
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12 Juni  
Tisdag 18:30 

Trädgårdstramp hos Borgny Mansås  

Borgnys trädgård ligger i Bengtsfors och har en vacker utsikt 

över LelångenBorgnys trädgård har mer än 100 olika Cypripe-

diums,  ca. 300 rhododendronmånga magnoliaer, hellebores, 

pioner, trillium och många olika liljer. 

Trädgården har också många olia buskar och träd. Samt en hel 

del Anemoner,  hepaticaer, shortiaer, m.m. 

Borgny brukar också ha en del spännande växter till salu. 

 

Medtag gärna kaffekorg 

  

Adress: Frejsväg 1, 666 30 Bengtsfors 

 

Samling vid norra hamnplan för samåkning i egna bilar 

Växter spår väder… 

 Om man lägger märke till i vilken ordning träden slår ut kan man spå hur sommarvädret 

blir: 

Ek före ask blir slask (=regn), ask före ek blir stek (=torrt). 

Kommer bokens blad före ekens blir sommaren vacker. 

Har ekarna blad före maj månads ingång kan man vänta en vacker och fruktbar sommar. 

När askens blad har slagit ut behöver man inte vara rädd för skadlig frost längre. 
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27-29 April  
Fredag– söndag 

Föreningen deltager i bo och trädgårdsmässan i Arena Vä-

nersborg.  

 

Vår förening kommer att representera riksförbundet. Anki Pla-

te-Björsson med flera kommer att arrangera och betjäna vår 

monter och försäljning.  

Parallellt med årets Bomässan arrangeras i år en ny mässa för 

alla trädgårdsälskare, Trestads Trädgårdsmässa. Läs mer på 

www.tradgardsmassa.se 

 

Besök oss gärna under mässdagarna. 

 

Datum 28/4   
Lördag  

Tveta Trädgårdsdag 
Vi vill gärna tipsa om denna. Tyvärr är vi inte med i år då den 

krockar med Vänersborg  

En inspirerande dag för trädgårdsintresserade. Många utställa-

re och försäljare kommer att finnas på plats. 

Möjlighet för medlemmar i Trädgårdssällskapet att sälja väx-

ter.  

Anmälan till Carina Löwgren, tel. 070-391 0454 senast 14 

april. 

Plats: Tveta Bygdegård 

Tid: 11:00-15:00. 
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26 Maj  
Lördag 

Bussresa till Tage Andersens Gunillaberg och Rångedala 

plantskola 

. 

Trädgårdsföreningen inbjuder till bussresa Gunillaberg och 

Rångedala plantskola. Vi avreser 07:00 åker till Gunillaberg 

först. På Gunillaberg upplever besökarna en egen värld skapad 

av den internationellt berömde konstnären Tage Andersen. Gu-

nillaberg är en trädgårdsutställning fylld av stämning och 

charm, vackra djur i hagarna, konstutställningar, konserter och 

det fantastiska orangeriet uppfört 2013. Tage förvärvade Gu-

nillabergs herrgård sommaren 2008. Han menade på att det har 

börjat ett nytt kapitel börjat, både för Gunillaberg och för ho-

nom själv.  

Klockan 13:00 åker vi vidare till gemensam lunch på Rasta 

Ulricehamn. Vi beräknar vara framme på Rångedala plantskola 

kl 14:00. www.rangedala.nu  

Deltagare betalar 150 kr. Betalas  14 dagar innan resdagen. 

Medlemmar har förtur. 

Betala gärna med swich; 123 572 92 07. 
Obs! Tag med kaffekorg till förmiddagsfikat 

Samlig på Hamnplan kl 07:00 
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2 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 väl-

komnar er att besöka vår växtmarknad och finna nya 

fina kap till täppan. 

 

Det behöver inte bara vara växter som by-

ter 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. webbmas-

ter@amalstradgardsforening.se  

Medtag gärna egna bord 

Åska och regn kan väntas om:  
Järngrytorna svärtar maten och mjölken surnar. 
Gick åskan tidigt på året var det ett tecken på att man skulle få god 
skörd. 
Åska i januari bebådar ett fruktbart år, men även storm och krig. 
Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj. 


