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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 Facebook grupp.  
 

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 

1941-2019 Åmåls  

Trädgårdsförening 

Medlemsblad 2019 
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Styrelsen 2018 

 

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) 

JLB  Bygghandel Lämnar  10 %  på det mesta. (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). 
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 Ordförande har ordet 

Årskrönika 2018 

 

Moder jord spelar oss ett spratt. 

 
 Året som gått kommer att gå till historien. Efter den gröna vintern kom våren 

med en fantastisk blomning i våra fruktträd. Det blev ingen frost som förstörde 

fruktsättningen. Temperaturen steg för varje vecka som gick. Inget regn kom. 

Rododendronen som börjat blomma torkade i sina knoppar. 

Skall jag vattna eller inte? Jag väntar lite till. 

 Orangeriet som vi skulle börja gräva för fick vänta, då det blev uppemot 28-30 

grader varmt. 

Det skulle ju ligga på söder sidan av ladugården. Maken började renovera fönster 

på gaveln av huset som vetter mot norrsidan istället. Han gick runt med ett leende 

på läpparna när han kom ut från garaget, där han skrapade och målade fönster, det 

var svalt och bra arbetstemperatur där inne. 

Han tittade till mej som slet med vattenslangarna i trädgården. Jag vattnade minst 
3 timmar per dag  5 och 6 dagar i veckan. Vattnet gick inte ner i jorden mer än 

några cm. Bäst gick det med por slang. Dem flyttade jag mellan rabatterna. Tul-

panträdets blad började skrynkla ihop sej och blev  bruna. 

Jag var så frustrerad och förtvivlad. Trädet fick vatten varje dag och en av de stora 

genomgående stammarna hade några gröna blad i topparna. Resten av bladen föll 

till marken. Vi får se hur mycket som överlever till våren. 

 Bränderna sprider sej över Sverige. Skall värmen aldrig ge sej? Åkrarna börjar bli 

bruna runt oss. 

Havren torkade på stora delar. Vi vågade inte ta hit grävmaskinen för att gräva för 

orangeriet. 

 Värmen och solen har varit fantastisk för alla bad och alla trevliga kvällar med 
goda vänner. 

Fönster på båda våningarna och gaveln är färdig målade och renoverad. Det gick 

av bara farten och det blev nytt golv på stora altanen vid gaveln också. 

 Fruktträden dignar av äpplen, päron och plommon kart. Grenarna behöver stöttas 

upp med många stöttor för att inte brytas av. Det blev mycket bakat, många bur-

kar med mos, inlagda päron och marmelad. 

 Musteriet drog igång tidigare i år. Äpplena mognade tidigare i år på grund av sol 

och värme. Fantastiskt fina äpplen med lite skador. Det blev ett bra must år. 

Vi fick en vit julafton. Äntligen! Nu ser jag med tillförsikt och lite oro för hur 

trädgården överlevt 

extremvädret. 
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CHILIGRYTA  

 Nötfärs ca 500 g alternativt ca 500 g vegetariskt kött 

 1 burk svarta bönor 

 2 gula lökar och 3 klyftor vitlök 2 röda chilifrukter 

 1 flaska öl á 33 cl, 2 msk tomatpuré samt 2 msk chipotlepasta 

 1,5 msk vardera av oregano, rökt paprikapulver , mald spiskummin 

 1,5 msk ljus sojasås, 2 msk grönsaksfond, 2 msk bbq sås 
ca 1 msk socker samt salt och peppar 

Vitlökssås 

 1 dl majoonäs och 1 dl creme fraiche, 2 klyftor vitlök, 1 msk olivolja, 1/2 msk citronjuice 
salt och peppar 

Chilisalsa 

 1 stor gul lök, 1 stor tomat, 2-3 msk sambal oelek, 1/2 kruka färsk koriander, 1/2 dl olivolja, jucie 

från 1/2 citron, salt 

GÖR SÅ HÄR: 

Chiligryta 

Skala och skiva löken, chilifrukten och vitlöken. Fräs i rapsolja tills de får färg. Blanda i chilli och 

vitlök samt alla torra krydor. Tillsätt tomatpure och Chipotlepasta. Om nötfärs används så skall 

den fräsas först. Blanda sedan ned allt. Späd med lite vatten och låt koka  

Tillsätt vegokött, öl, soja, fond, bbq sås, och lite vatten och rör om. Låt koka utan lock i ca 1 tim-

me på medelvärme på spisen eller på indirekt värme på grillen. Späd löpande med lite vatten så 

gryta inte kokar torrt. Om du gör grytan på grillen kan du med fördel stänga locket på grillen för 

att stänga in röken från kolen så den ger smak till grytan. 

Smaka av grytan med salt, ev. mer chili, och lite socker efter att den kokat ett tag. Tillsätt bönorna 

och koka i 10 minuter till 

Vitlökssås och chilisalsa. Båda såserna görs kalla. Finhacka och blanda. Låt vila minst 30 minuter 

innan servering 
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 MUSTERIVERKSAMHETEN 

2018 

 

 
2018 blev ett bra år för musteriet. Vi såg fram mot en bra säsong eftersom 
träden dignade av äpplen. 

Vi startade upp i början av September och höll på till slutet av Oktober. 

Tyvärr åkte många till tippen med sina äpplen vilket var synd eftersom 
mycket av detta kunde blivit utmärkt god must. 

Vi hade önskat att mera personer hade hört av sig till musteriet så att vi kun-

de kommit ut för att plocka dessa äpplen istället för att de skall slängas på 

tippen.  
Inför kommande säsonger kommer vi att lansera ett telefonnummer som våra 

mustälskare skall kunna komma i kontakt med oss på. Numret kommer att 

läggas ut på Trädgårdsföreningens hemsida och på vår facebook sida. 
2018 års äpplemust höll hög kvalitet och smakade underbart gott enligt alla 

våra köpare. 

Vi ser fram mot kommande säsong 2019 med förhoppningen att kunna göra 

mer must. 

Den enda smolken i bägaren är att vår nuvarande hyresvärd har sagt upp oss 

för att kunna få in annan verksamhet i lokalen. Vi arbetar tillsammans med 

bl.a. kommunen för att finna ny lokal som är lämplig innan uppsägningstiden 

löper ut. 

Dignande aplar i purpurrött tävlar med rön-

narna om praktfullhet och rikedom……… 

 

Pelle kommer hem med stinkande och 
smutsiga kläder. 
- Varför är du så smutsig? säger hans 
mamma.  
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Vuxenskolan 

 
Vuxenskolan har visat intresse för ett samarbete kring mustning. Förslaget 

är att ha kurser i musteriet med inriktning på kulturarvet med äpple.  

Åmåls trädgårdsförening är intresserade att  vara en av parterna i kursverk-

samheten. Då vår verksamhet bygger på frivilliga bas. 

Vi vet inte i dagsläget om det kommer att starta några kurser men  tar gärna 

emot intresseanmälningar och synpunkter 

 

Åmåls fruktodlarförening startade 1942 musteriet i en källarlokal på Åsga-

tan.  

År 1958 pressade 12 000 liter vilket var rekord för föreningen. Ett rekord 

som troligen är oslagbart med nuvarande upplägg av mustning. För att 

pressa 12 000 liter must krävs nästan 25 000 kg frukt.  
Efter påtryckningar från yrkesodlare och från Pomologiska föreningen byt-

te föreningen namn 1963 till nuvarande Åmåls Trädgårdsförening. 1962 

flyttades musteriet ut till Nygård. I samband med flytten investerades det i 

ny utrustning i Musteriet  

Under tiden 1975 och fram till början på 1980 talet diskuterades musteriets 

framtid på varje årsmöte. Utrustningen var sliten och ekonomin för verk-

samheten var låg. Under flera år kostade verksamheten mer än vad som 

kom in.  

Efter stora ideella arbetsinsatser så kunde man 1986 komma fram till en 

lösning på hur musteriet skulle drivas vidare. Verksamheten har sedan dess 

funnits och har numera en bättre struktur ekonomiskt sett. Att musteriet har 
kunnat finnas kvar i ideellt föreningsdriven verksamhet beror på till största 

delen 

att vi i 

fö-

reningen har haft förmånen att ha 

ett flertal eldsjälar att luta oss 

mot.                                                        

Fröken lärde eleverna en massa olika trädsorter och frå-
gade lilla Eva:  
- Hur ser bokens blad ut?  
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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.  

 

Fällda trästockar kan man kalla för stock market. Bodde det en 
hackspett i något av träden är den en stock picker. Men fälls 
träden är det inte guld och gröna skogar längre. 
 
–Kan du ta bladet från munnen så alla som undrar kan tagga 
ned? 
– Rotar de vidare annars? 
– Ja, men utan att fatta ett barr. 
 
- Sitter du för länge ute i skogen kan du få träsmak. 
 
Den ena björken till den andra: 
– Do you löv me? 
– Näver. 
 
Den timmerlånga skogspromenaden barkade snart åt skogen. 
Då blev alla skogstokiga. 
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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. 

Beata är verkligen inbiten vegetarian. 
- Ja, nu håller hon ihop med en kille som 
har potatisnäsa och blomkålsöron.  
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 Medlemsaktiviteter 2019 

27 Mars  
Onsdag 

 

Årsmöte kl 19:00 i Konsthallen 

 

Sedvanligt årsmöte som följs av en föreläsning av föreläsare 

Peter Hilton 

Peter är känd för många genom Nisses växter i Uddevalla där 

han i över trettio år arbetat med trädgårdsdesign. Men han är 

ännu mera känd från radion väst där han i över 20 årstid varit 

med som trädgårdsexpert och svarat på frågor från lyssnarna.   

 

Peter kommer att visa bilder från designparker ifrån Tyskland 

och Holland även lite bilder på egna anläggningar. Givetvis  

Kommer han att prata lite om hur vintern har varit och svara på 

frågor  

Välkomna på en trevlig föreläsning 

 

 

Kaffeservering och lotteri 

 Själv var jag en "vacker planta" redan som litet busfrö..  
 
Vad gör man om en växt inte fungerar i zonen 
där man bor? 
- Man ger den zonterapi! 
 
I trädgården får man väl inte träningsvärk 
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17 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 

den 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 fikakorg  

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

egna bilar  

Adress: Vågsäter 19 455 92 Munkedal 
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4 Juli 
Torsdag  

Trädgårds tramp på Gillberg prästgård 

. 

Rosens dag firar vi genom att besöka Gillberga prästgård.  

Urban Fhager och Thomas Ericsson har en stor trädgården som 

är på ca 10.000kvm. Trädgården är indelad i sex olika rum. 

Perenner, träd, buskar, rosor, köksträdgård, damm, skuggträd-

gård. Trädgården har ett sextiotal träd.  

Trädgården bjuder på en vacker utsikt mot byälven och Gill-

berga naturreservat. 

 

Obs! Tag med kaffekorg till kvällsfikat 

Samling på Hamnplan kl 18:30 för samåkning 

Vad gör norrmännen ute i sin trädgård, klockan tre på natten 
den 30 september och med en ficklampa i handen? 
Ställer om soluret till vintertid 
 
Vet ni varför norrmännen vattnar 
sin flaggstång? 
De vill att knoppen ska slå ut! 
 
Vet du varför norrmän alltid går 
mitt på vägen när de går på tur? 
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27 April 
Lördag 

Trädgårdsdag i Tveta  

 

 

Vi vill gärna tipsa om denna.  

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 13 

april. 

Plats: Tveta Bygdegård 

Tid: 11:00-15:00. 

 

  

Älska inte i trädgården! kärleken må vara blind 
men grannarna är inte det 
 
- Plockar du blommor i bara kalsongerna? 
- Ja, det är kalsipper.       
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25 Maj 
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 vara växter som byter ägare. Tillbehör 

vackra betongfat mm som hör tillträdgården är också välkom-

na att säljas/bytas.  

 

Vi kommer även att sälja lotter 

 

Vill du vara med och sälja och byta ringer du Angela på  

0730-762615 eller maila.  

webbmaster@amalstradgardsforening.se  

Medtag gärna 

egna bord 

Hur mycket gav du Svensson för att han skulle 
fixa till din trädgård?  
- Han fick en rejäl hacka...  
 
Hörrödu trädgårdsmästaren Har du lust att hjäl-
pa mig med min trädgård i helgen? 
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28 maj 
Torsdag  

Trädgårdstramp hos Harriet Pedersson Östra Sjögar 

 

Vi besöker Harriet.  I henness trädgård finns det en stor varia-

tion på växtlighet. Allt från träd till rosor. 

 

”Jag är mycket trädgårdsintresserade. I tre decennier har jag 

roat oss med att anlägga vår trädgård. Här har jag planterat 

många både vanliga och ovanliga växter. Under årens lopp har 

jag utökat trädgården en liten bit då och då, framför allt det 

senaste decenniet, sedan döttrarna flyttat hemifrån. Det senas-

te projekt är "Bohagen", en öppen yta där jag börjat plantera 

träd och buskar. På gården finns en gammal naturlig damm, 

som är mycket uppskattad av ankorna. De promenerar fritt om-

kring i trädgården på dagarna. På gården 

finns det även även katter, som får ungar 

varje år”  

http://www.baravaragarden.se/blogg-

tradgard 

 

 

 

Obs! Tag med kaffekorg till kvällsfikat 

Samling 

på 

Hamn-

plan kl 

18:30 

för 


