
1 

Kungälvs Trädgårdsförening medlemsinfo nr 1 – 2019 

18 januari 

Hö stmö te 
Den 18 oktober samlades 31 medlemmar på 
Kvarnstallet för föreningens årliga Höstmöte.  

Ingrid Enlund och Pia Förde Skjetne berättade vad 
som hänt i Bergfeltska trädgården under den 
gångna säsongen och planering för kommande 
säsong påbörjas nu i mars. 

Inez pratade lite om växthusgruppernas aktiviteter 
under säsongen, vilken varit lite mindre i 
omfattning än tidigare år, då vi vid tidpunkten för 
mötet inte visste vilka planer kommunen hade för 
växthuset. Nu är det dock klart att vi i alla fall får en 
säsong till och att grupperna kommer att träffas på 
måndagar respektive torsdagar under kommande 
vår. 

Under kvällen bjöds vi på Örjans goda gröna 
ärtsoppa med bröd och en god kladdkaka till kaffet. 
Camilla Danielsson bjöd på ett inspirerande 
föredrag - Känn Trädgården - med bilder från sin 
egen trädgård. 

Tack alla för en trevlig kväll! 

/Annelie  

 

Fruktdag 30 september 

I år skulle det bli fler besökare på fruktdagen, trodde vi. 
Träd och buskar dignade av frukt. En gynnsam vår med 
bin som surrade i luften när frukt och bär blommade 
bäddade för en god skörd. Den varma sommaren gjorde 
att mer krävande frukter hade gott om tid att mogna.  

Vi var där i växthuset på morgonen. Besökarna fick hjälp 
att namnsätta okända fruktsorter av våra anlitade 
pomologer Agneta och Anna. Deras gedigna kunnande 
sattes minsann på prov. Ibland var det rent av ett äpple 
som inte hade något namn eller numera inte fanns i 
sortimentet. Det var populärt att provsmaka frukt och 
se en mängd olika frukter i en fruktutställning i 
växthuset.  

Där inne stod också Göte och Birgit med honung och 
information från biodlarföreningen. Trots busvädret 
utanför hade Mihael Zvorc infunnit sig med sina 
egenodlade rhododendron som han visade upp och 
försökte sälja. Man kunde också frossa i det stora 
utbudet av bakverk och sitta en stund inne i växthuset 
med sin fika. Många passade även på att pröva sin lycka 
i lotteriet. 

Även om det inte kom så många blev det en trevlig dag 
tack vare föreningens positiva funktionärer. 

/Peter A 
 

Utställning på fruktdagen Artbestämning av äpplen på fruktdagen 
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Fö rela sning öm tra dga rdsdesign 
Den 15 november var Trädgårdsmästare Bianca 
Timoteusson Stintzing inbjuden av Kungälvs 
trädgårdsförening och Villaägarna att berätta om 
trädgårdsdesignens förutsättningar och hur man 
kombinerar design med funktion. 

Vi var 54 personer från båda föreningarna som tog 
tillfället i akt denna mörka ruggiga höstkväll att få lite 
trädgårdskänsla. Men som alltid med trevlig föreläsare 
och god fika så känns inte kvällen så mörk. 

Biancas ledord är att planera, göra listor och känna in 
trädgården. 

Skriv en önskelista för din trädgård och då inte bara med 
växter men också material och funktioner. Välj växter 
utifrån din växtzon. Fungerar inte din önskeväxt välj en 
”lookalike” som tål klimatet. 

Tänk inramning; välj med känsla för huset och 
omgivningen, vad passar in hos mig. 

Besök andra trädgårdar för att få inspiration, låna andras 
idéer. 

Skapa olika rum i trädgården, både väggar , tak och golv. 
Kombinera material som passar in, tänk hela året även 
vinter. Buskar och perenner blir snygga i snötäcke. 

Var noga med förarbetet, det är en viktig regel som jag 
iallfall tog till mig. Att lägga stenplattor direkt på gräset 
är ingen bra idé, de blir ”uppätna” av gräsmattan inom 
kort. Istället gräv bort ca 20 cm under där du vill lägga 
sten och fyll upp med grus, då håller de sig på plats 
länge. 

Ett tips är att när du skall köpa nya träd och buskar leta 
efter kvalitetsmärkningen E planta som är anpassade för 
vårt klimat. 

/Pia Skjetne 
 

Bergfeltska trädgården 

Den gamla prostträdgården sköts av föreningens 
skötselgrupp. Gruppen har mycket att stå i med att 
sköta alla planteringar. Varje år blir det flyttning av 
växter och förnyelse med nya. Bergfeltska 
trädgården är en levande trädgård och ett 
besöksmål för även långväga trädgårdsintresserade.  

13 oktober var det Höstarbetsdag och vi var ca 14 st 
som rensade, la ut kompost och städade i 
trädgården. Avslutades som vanligt med smörgås, 
kaffe med god kaka och härliga samtal runt bordet. 
Det sociala är en viktig del när vi träffas! 

20 november träffades några damer i Bergfeltska 
och krattade löv i det fina vädret. Avslutades med 
choklad och smörgås i solen.  

Gruppen träffas på måndagar när våren har 
kommit. Innan dess blir det planering några kvällar 
med start 4 mars. Vi vill gärna utöka skötselgruppen 
så är du intresserad av att jobba där så kom till 
trädgården en måndag i vår och se vad vi gör. 

 

 

Växthusgrupperna 

Vi jobbar praktiskt i studiecirkelform i kommunens 
växthus där vi träffas måndagar och torsdagar 
kl.18:00. Vi odlar till oss själva och säljer på vår 
Växtmarknad i maj. Vi vet inte hur länge vi får vara 
kvar i växthuset men fortsätter verksamheten i alla 
fall under våren. För kontakt se nästa sida. 

Bifondsdagen i Bergfeltska  

Bianca Timoteusson Stintzing 

Uppdrivning av plantor i växthuset Vårblommor i Bergfeltska trädgården  
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Prögram 
14 februari kl 18:00 –  Start för studiecirkeln 
Beskärning och ympning (aktivitet 0214) i 
Vuxenskolans lokaler Rådmansgatan 30 i Kungälv. 
Cirkeln fortsätter 23 februari med praktisk beskärning i 
någon trädgård och 3 april med ympning av fruktträd. 
Anmäl till Peter Andreasson senast 4 februari. 

21 februari, kl. 18:00 – Kungälvs parkteam bjuder in 
till en informationskväll i Stadshuset med vad som är 
på gång i Kungälvs kommun. Gerben Tjeerdsma 
kommer för att prata om perenner. Ingen anmälan 
behövs. Kontakt Peter Andreasson  

23 februari kl 10:00 –  Studiecirkel i beskärning. 
Praktisk beskärning i någon av deltagarnas trädgård. 

4 mars – Start för Bergfeltska skötselgruppen som 
träffas för att planera 2019. 

27 mars kl. 18:00-21:00 – Pilflätningskurs med Miriam 
Göransson i Växthuset (aktivitet 0327). Max 8 
personer. Anmälan görs till Annelie Sörensen, senast 
28 februari. 
Kursen kostar 250 kr per person vid fulltecknad grupp, 
max. 8 personer. Tillkommer gör 250 kr för material. 

28 mars – Årsmöte.  
Om man vill ha smörgås, kaffe och kaka, vänligen 
anmäl er till Annelie Sörensen senast den 24 mars  

3 april kl 18:00 – Studiecirkel i beskärning. 
Fruktträdsympning i växthuset 

5-7 april – Vår Trädgård på Åbymässan i Mölndal, 
kontakt Inez Zackrisson. Se även nästa sida. 

17 april kl. 18:00-21:00 – Pilflätningskurs med Miriam 
Göransson i Växthuset (aktivitet 0417). Max 8 

Styrelse & kontaktpersoner 

Ordförande & ansvarig utgivare: Inez Zackrisson, 
inez.zackrisson@gmail.com, 0737-031 936 

Sekreterare: Annelie Sörensen,  
annelie.sorensen@pwc.com, 0709-291187  

Kassör: Bengt Lindquist, 0704-336 060, 
bengt.lindquist@hotmail.com  

Vice ordförande: Maria Ekenberg, 0703-165 281,  
maria.ekenberg@skottanet.se  

Håkan Håkansson,  
hakan.hakansson@christianberner.com, 0703-366 912  
Pia Förde Skjetne, epias2002@gmail.com  

Eva Svensson, eva.lars.svensson@bitcom.se,  
0705-464 224 

Monica Johansson, mjoverod@telia.com 

 

Peter Andreasson, tredmester.peter@gmail.com,  
0722-145 689 

Anna Arvemo, aarvemo@gmail.com 

Monica Wallin, mawo@hotmail.se, 0303-122 43 

Redaktion: Anna Arvemo (redaktör), Peter 
Andreasson, Maria Ekenberg, Annica Nordin 

Bankgiro: 5513-1445 (ej för medlemsavgifter) 
Hemsida: www.kungalvstradgard.se  
Mailadress: kungalvstradg@gmail.com 

Anmälan betalas till föreningens bg 5513-1445  
med uppgift om aktivitetskod och ditt namn 

Samåkning med egna bilar 
De som samåker delar på milkostnaden 20 kr per mil. 
Om det blir tre passagerare betalar de alltså var och en 
5 kr per mil till den som kör. 

Får du våra mejlutskick? 
Om inte, skicka din mejladress till Maria Ekenberg så får 
du automatisk påminnelse när det finns någon aktivitet. 

Gå in på vår facebooksida och gilla oss 
Sök på Kungälvs trädgårdsförening inne på facebook. 

personer. Anmälan görs till Annelie Sörensen, senast 15 
mars. Pris , se vänster . 

5 maj – Växtmarknad i Botaniska, kontakt Maria 
Ekenberg. Se även nästa sida. 

7 maj – Vi träffas tisdagen 7 maj och planerar att besöka 
varandras trädgårdar, 3-4 ggr under maj månad, anmäl 
till Håkan Håkansson. 

18 maj – Växtmarknad vid kommunväxthuset ovanför 
Brandstationen. Vi säljer plantor av tomat, gurka, 
sommarblommor och perenner. 

22 maj åker vi till Mihael Zvorc för att se på hans 
blommande rhododendronträdgård i Björröd utanför 
Kode. Gemensam avresa från Kungälv kl 18. Möjlighet 
att köpa plantor av honom. Anmälan till Peter 
Andreasson. 

30 maj kl. 18:00  – Friluftsgudstjänst i Bergfeltska 
Kontakt Sonja Dahlberg 

8 juni – Växtmarknad i Uddevalla, kontakt Maria 
Ekenberg. 

15 juni åker vi till Gunillaberg, äter lunch i Jönköping 
och besöker en privat trädgård samt en handels-
trädgård. Kontakt Inez Zackrisson 

6-7 juli – Öppen trädgård hos våra medlemmar.  
Kontakt Inez Zackrisson 

Arbetsgrupper  
Måndagar kl 18.00 Bergfeltska skötselgruppen 
Kontakta Pia Förde Skjetne eller Ingrid Enlund. 

Måndagar och torsdagar 18.00 Växthusgrupperna 
Kontaktpersoner är Monica Wallin (måndag) och 
Inez Zackrisson (torsdag).  

Synpunkter? 
Hör gärna av er om det är något speciellt ni skulle vilja 
se och besöka. Även föreläsningar tar vi gärna tips på.  

Styrelsen/ Inez 



Samarbetspartner: 
Tänk på miljön! 

Du kan göra en liten insats för miljön, genom att 
anmäla dig till elektroniskt utskick av Fläderbladet. 
Anmäl till kungalvstradg@gmail.com 

Andra arrangemang i 
Va stsverige i va r 
5-7 april arrangeras Vår Trädgård och Stora Villamässan 
på helt nya Åbymässan i Mölndal. Mässan har gått 20 år 
i Malmö men nu expanderar vi och kommer till 
Göteborg! 

Med inspirationsträdgårdar, shopping, rådgivning samt 
kända profiler och föreläsningar är det tre dagar av 
trädgårdsglädje!  

För mer information om tider och priser se hemsidan: 
https://www.vartradgard.com/ 

5 maj – Gerbianska trädgården flyttar i år sin växt-
marknad från Råda säteri till Botaniska. En lång rad 
handplockade försäljare garanterar ett spännande 
utbud.  

Mer information finns på hemsidan: 
http://www.botaniska.se/besok-oss/program/
vaxtmarknad/ 

 

26-28 april – Trädgårdshändelse, Trestads 
Trädgårdsmässa Arena Vänersborg.  

Mer information finns på hemsidan: 
https://tradgardsmassa.se/se/massor/tradgardsmassa-
vanersborg-2019/ 

 

Information om Gerben 

Gerben kommer till parkteamets information 
i Stadshuset 21 februari. Han har även sin marknad 
på Botaniska 5 maj. 

Gerbianska grundades 2005 och drivs av den 
nederländske trädgårdsmästaren Gerben Tjeerdsma 
som har arbetat 17 år i Botaniska trädgården i 
Göteborg. Från sommaren 2008 till hösten 2015 
arbetade Gerben som trädgårdsmästare på 
Universeum i Göteborg. Nu satsar han allt på ”sitt” 
företag Gerbianska Trädgården. 

På Botaniska trädgården har han varit delaktig i 
många större projekt i klippträdgården som t.ex. 
Europaavdelningen med vattenfall, Flora Helenica 
samt torvpartiet i skuggiga Asien. Vidare har han 
ansvarat för den nya tuffstensanläggningen som är 
nordens största tuffstensodling. På Universeum 
ansvarade han för växterna i Regnskogen och 
Vattnets väg.  

Genom åren har det blivit flera resor världen över 
som dokumenterats med många bilder. Erfaren-
heterna delar han med sig av på föredrag.  
På sidan ”resor” finns lite smakprov på växter 
i Argentina, Iran, Irak och Sydafrika. Är man 
intresserad av föredrag så hittar man information 
på sidan för kalendarium. 

/Peter 

 

 

Till sist: 
Bildgåtan i nr3 Fläderbladet föreställde syrénblom. 
Vinnare blev Ingegerd Rodén och Pia Duesgård. 


