
Verksamhet 
           2021

Bli medlem genom att skicka 70 kr till

Bankgiro: 5102-1103
Swish: 123 371 57 03

Glöm inte att ange namn, adress, e-post och tel nr.



Vi är en idell förening där alla medlemmar delar ett brinnande intresse för växter 
och trädgård. Du är välkommen som medlem till oss oavsett om din trädgård är 
stor eller liten, består av en balkong eller kruka. Inom Hortlax Trädgårdssällskap 
samlas trädgårdsintresserade, unga som gamla, nybörjare och mer erfarna för 
att odla och vidareutveckla sitt trädgårdsintresse tillsammans. 

Hej du trädgårdsälskare!

www.hortlaxtradgardssallskap.se

Foto: Natalie Genberg, Sara Kåhrström

Välkommen till  Hortlax Trädgårdssällskap!



Besök vår årliga växtmarknad lördag den 
6 juni (Sveriges nationaldag) kl 10-13. Här 
kan du fynda perenner, sommarblommor 
och grönsaksplantor. Du som vill sälja 
plantor tar med eget bord. 
Håll utkik på hemsidan och facebook för 
mer information om plats.

Växtmarknad - 6 juni

Jeanette Viklund kommer att anordna en 
lökvandring i sin trädgård 
den 31/5 kl 17.30 - 18.30

Kom på Trädgårdscafe 
den 30/6 kl 17.30 - 19.00

Information
Jeanette Viklund tel: 070 - 640 38 59

Lökvandring & Trädgårdscafe

Aktiviteter 2021
Här kan du läsa mer om årets  
aktiviteter! 

www.hortlaxtradgardssallskap.se

Foto: Natalie Genberg, Sara Kåhrström

Skörde & Hantverksmarknad

Fotografera dina rabatter och blommor i 
sommar och var med i vår fototävling. Lägg 
upp dina foton i vår Facebookgrupp: 
Hortlax Trädgårdsällskap.
Det bidrag som fått flest ”likes” den första 
oktober koras som vinnare.

Fototävling

Under Augusti eller början av September 
anordnas vår skördemarknad. Där du kan 
sälja det du sått och skördat. Stickar du 
strumpor, täljer smörknivar eller håller på 
med något annat hantverk? Kom och sälj 
dina alster på höstmarknaden. Lotteri, 
fika och andra roliga aktiviteter utlovas. 
Samarrangemang med Svenska kyrkan 
och Hortlaxdagen.

Medlemmar i Hortlax trädgårdssällskap vi-
sar sina trädgårdar, söndag den 1 augusti. 
kl 13-16. Här kan du som är trädgårdsin-
tresserad hämta ideér och inspiration. 
Annonsering sker i PT och på hemsidan. 
Du som vill visa upp din trädgård, kontakta 
någon i styrelsen eller gör en anmälan via 
vår hemsida.

Öppen trädgård - 1 augusti

Har du förslag på aktiviteter som du vill att 
föreningen ska arrangera? Skicka in dina 
förslag till styrelsen via hemisdan eller 
Facebookgruppen.

TIpsa oss!

Gå med i vår Facebookgrupp:

Hortlax Trädgårdssällskap

Vi upprepar det uppskattade arrange-
manget från ifjol. Vi samlas på Malm-
gården i november och pysslar. Ta med 
material för att göra kransar, luffarslöjd 
eller annat julpyssel 

I väntan på advent - i november



Medlemsinformation och förmåner 2021 

Styrelsen består av följande ledamöter:       Telefon:
Jonny Carlsson 070 - 311 86 19
Ruth Lundström 070 - 347 96 39
Jeanett Viklund         070 - 640 38 59
Marita Öhlund         070 - 672 77 97
Elisabeth Hartman         070 - 395 54 08
Lena Lundberg         070 - 283 13 44
Margareta Andersson                                        070 - 561 05 82

Som medlem kan du låna redskap kostnadsfritt mot uppvisande av medlemskort:
Plats  Redskap  Förvaltare  Telefon

Hortlax  stor grensax  Anna-Karin Marklund  070-384 73 78  
                   gallervält
  batteridriven häcksax
Hortlax  ogräsbärnnare, Jordsåll Marita Öhlund  070 - 672 77 97

Blåsmark  trädgårdsspruta  Birgit Grönlund  070-630 09 23
  gallervält

Hemmingsmark gallervält   Lisbeth Berglund  070-354 96 04

Jävre  gallervält   Sven-Olof Brännström 070-321 01 82

Medlemsförmåner
Som medlem i Hortlax trädgårdssällskap får du rabatt på ordinarie pris hos en mängd företag i Pitebygden när 
du visar upp giltigt medlemskort (samt legitimation om det efterfrågas). Det går inte att kombinera flera olika 
rabatterbjudanden eller få rabatt på ett redan nedsatt pris. Fråga alltid vad som omfattas av rabatten. 
Medlemskorten är personliga och får inte nyttjas av någon annan än den som står skriven på kortet.

Barbros perenner & träd, Pålberget                              10 % rabatt på trädgårdsprodukter
Piteå Handel och trädgård                                             15 % på träd, buskar och perenner
Grus & Makadam Industrisådd AB                                10 % på trädgårdsprodukter utom grus
ELON                                                                              20 % på trädgårdsprodukter
Rörcentrum                                                                     10 % på trädgårdsprodukter
Sinnenas Atelje                                                               10 % på perenner, buskar och träd
Öjeby Glas- och Aluminium AB                                       10 % på planglas & plast
Astrant Plant                                                                     5 % på hela sortimentet
Maritas Trädgård                                                             10 % på sommarblommor
Tullnäs hem och motor                                                    10 % på maskiner hem, 10 % rep och service
Bygma                                                                              10 % på trädgårdsprodukter ange kod 94002 i kassan
Växtgården Annelund                                                     10 % på sommarblommor, grönsaker, träd & buskar
Malco                                                                               10% på trädgårdsredskap
Pite Älvsdals Stenhuggeri                                               5 % på stenprodukter
Laitis                                                                                10% på trädgårdsredskap ink. spadar och krattor 
                                                                                          (ange kod TP169)
TiP – Trädgårdssällskapen i Pitebygden
Hortlax Trädgårdssällskap är anslutet till TiP, en sammanslutning för sällskapen i Pitebygden. Som medlem får du 
även ta del av de aktiviteter som anordnas via TiP. 

Granngården
Som medlem i Hortlax Trädgårdssällskap kan du koppla ditt medlemskap till Granngårdens kundklubb. Då får 
föreningen ett bidrag varje gång du handlar på Granngården. Alla bidrag kommer medlemmarna tillgodo via 
lotterier och aktiviteter. Koppla ditt medlemskap nästa gång du besöker Granngården.


