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Kungälvs Trädgårdsförening medlemsinfo nr 2 – 2019

12 april

Trädgårdsvänner!

 
Vi önskar Er en fin vår och en varm sommar! /Styrelsen

Styrelsen tackar för ett trevligt årsmöte och hoppas att ni följer 
med på vår resa och även är med på övriga aktiviteter. 

Hoppas att många medlemmar vill visa upp sin trädgård, då 
det är roligt att träffas och få idéer, som man kan göra i sin 
egen trädgård.

Efter ett lyckat år med en massa populära aktiviteter och 
ett ekonomiskt överskott blev det omval på nästan hela 
styrelsen. Inez fortsätter som ordförande och Linda blir ny 
ersättare i styrelsen. 

Vi var 51 nöjda medlemmar som bjöds på en kvällsmacka i 
Kvarnstallet. Emily Bratt avslutade mötet med sitt föredrag 
om att främja biologisk mångfald med Slowflower

Parkkväll i stadshuset, 21 februari
Kommunen anordnade en informationskväll med 
parkteamet, för kvällen representerade av Lissie, Hanna och 
Antinn. Lokalen fylldes snabbt på med besökare och blev 
fullsatt och mer därtill. Uppskattningsvis över 100 personer. 

Det var många från trädgårdsföreningen som var där, 
men också många andra. Vi fick möjlighet att presentera 
föreningen och ha växtlotteri. Eva och Monika stod vid ett 
bord där de delade ut chili- och paprikaplantor för de som 
ville ha. 

Kommunförvaltningen ska spara in en del pengar i år. Det 
innebär att anläggandet av en lekplats i Västra parken 
kommer att senareläggas. Trots detta är det mycket annat 
på gång. 

Parken vid det nya Kongahälla byggs ut samtidigt som 
husen kommer upp. Den nya bussterminalen har fått en 
våtmarksplantering som det ska bli spännande att se hur 
den utvecklas. Och sommarblommornas tema i år blir 
gamla favoriter. 

Gerben Tjeerdsma, som berättade om perennernas värld, 
berömde parkteamet i Kungälv och menade att Kungälv var 
ett föredöme i regionen. Han var mycket inspirerande att 
lyssna på och varvade bilder från sina insamlingsresor med 
bilder från Botaniska, Råda och på intressanta växter. 

Efteråt var det mingel med fika ute i foajén. Det var många 
som stannade kvar.

Gerben tillsammans med Hanna och Lissie

Å� rets Trädgårdsresa 2019
Efter önskemål från medlemmarna så blir årets resa en 
endagsresa till Gunillaberg. 

Avresa blir lördagen den 15 juni och bussen kommer att 
avgå 08.30 från Kungälv. På vägen till Gunillaberg stannar vi 
för en fika med kaffe och smörgås.

11.00-13.00 är vi på Gunillaberg, guidning ingår.

13.45-14:45 äter vi lunch på Åsundsholms Golfklubb

15:00-16:15 blir det besök på Cramers Blommor, 
Hillared Handelsträdgård

17:00 stannar vi för ett besök hos Sven-Arne Kallin, en 
privat trädgård utanför Dalsjöfors.

Kostnad för resan, medlem 695:- och icke medlem 895:- 
Anmälan görs till Inez och sista anmälningsdag är 15 maj. 
 Välkommna!

Gunillaberg
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Program
13 april – Workshop i Trädgårdsdesign, med Timotej 
Trädgård, kostnad 500:-.

17 april kl. 18:00-21:00 – Pilflätningskurs med 
Miriam Göransson. 

5 maj – Växtmarknad på Botaniska Trädgården i Göteborg. 
Anmäl till Maria, senast 29 april. Ta med fika.  
Vi samlas på Eriksdals parkering kl.10:00.  
Aktivitetskod: 0505. Se även nästa sida. 

7 maj – Föreläsning med Niklas Hjelm om Hydroponik, 
Mimers Hus i Hörsal 2. Avgift för medlem 50 kr,  
för icke medlem, 100 kr.

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

15 maj – Träff med nya medlemmar

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

22 maj – Vi åker till Mihael Zvorc för att se på hans 
blommande rhododendronträdgård i Björröd utanför Kode. 
Gemensam avresa från Kungälv kl 18. Möjlighet finns att 
köpa plantor av honom.  
Anmälan till Peter Andreasson. Aktivitetskod: 0522

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

8 juni – Växtmarknad i Uddevalla, anmälan till Maria,  
senast 1 juni. Vi samlas på Eriksdals parkering kl.10:00. 
Aktivitetskod: 0608.

15 juni – Bussresa till Gunillaberg, se information om resan 
på föregående sida. Anmälan till Inez. Aktivitetskod: 0615.

29 juni – Besök hos Camilla Danielsson Askim, som 
skrivit boken, Känn trädgård. Camilla besökte oss på vårt 
Höstmöte.  
Vi samåker från Eriksdal, kostnad kommer senare.  
Anmälan till Pia, epias2002@gmail.com, 0729-70 75 09. 
Aktivitetskod: 0629.

6-7 juli – Öppen trädgård hos våra medlemmar. Ha öppen 
trädgård båda dagarna eller bara en dag, sälj fika och växter.  
Öppet 11:00-16:00. Anmäl till Inez, senast 27 juni.

10 augusti – Besök hos Tommy Ahnby i Gullmarsfjorden.  
Anmäl till Maria. Samåkning. Aktivitetskod: 0810.

24 augusti – Bifondsdag i Bergfeltska och Strandparken.

7 september – Skördefest i Fästningsparken

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

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.

Styrelse & kontaktpersoner

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

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

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

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

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

Linda Hagmar, linwida@yahoo.fr 

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

Anna Arvemo, aarvemo@gmail.com

Monica Wallin, mawo@hotmail.se, 0303-122 43
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Pilflätning
Onsdagen den 27 mars träffades vi, 6 damer och en herre 
tillsammans med vår ledare Miriam Göransson för att göra 
olika blomsterstöd i pil.

Vi gjorde stöd för pioner och även för t.ex. luktärter. Det 
gäller att fläta rätt, bakom två och framför en pilpinne, eller 
kanske tvärtom. Miriam ser felet och hjälper oss, vi är ju 
där för att lära oss. Efter någon timma tog vi fikapaus med 
en god kaka och vi diskuterade våra aktiviteter. En medlem 
som kom ända ifrån Lysekil för att vara med i gruppen. Trots 
den långa vägen att åka så tyckte både hon och vi att det 
var trevligt att hon kom och gjorde oss sällskap denna kväll. 

Den 17 april har vi nästa pilflätningskurs.

Pilflätning i växthuset /Inez 

Välkommen att delta i Trädgårdsringen

Vi besöker varandras trädgårdar och ger varandra tips och 
idéer. Start sker 7:e maj med ett planeringsmöte, där vi 
planerar när och vilka trädgårdar som skall besökas. 
Besöken sker sedan under maj-juni och det är inga krav på 
några perfekta trädgårdar utan vi tar det precis som det är.

/Håkan Håkansson

Växthusflytt

Trädgårdsföreningen har fått ett växthus av kommunen.  
Så lördagen den 30:e mars flyttade vi det lilla växthuset som 
stått uppe vid kommunens stora växthus till en ny plats. 
Flyttningen gjordes med hjälp av Rolfs fyrhjuling och en 
grupp starka medlemmar.

Flytt av växthuset.

Beskärningsgruppen

Årets beskärningsgrupp var hemma hos Lena i Aröd och 
gjorde praktisk beskärning i hennes trädgård.

Barbro, Lena T, Lena P, Annika, Astrid

Växthusgrupperna

Vi håller till i kommunens växthus där vi träffas måndagar 
och torsdagar. Vi är 25 medlemmar som hjälps åt med sådd 
och skötsel.

Torsdagsgruppen sår tomater, gurka, physalis, kryddor och 
sommarblommor, även perenner. 
Måndagsgruppen sår sommarblommor, kryddor och 
perenner. Båda grupperna tar sticklingar av pelargonier.

Vi börjar kvällen med fika, vilken oftast är något hembakat. 
Under tiden planerar vi vad som ska göras, om vi ska så eller 
omskola plantor. Vi betalar för våra växter och överskottet av 
plantor säljer vi på Växtmarknad vid Växthuset, som i år hålls 
den 18 maj. Under växtmarknaden kommer vi att ha Café 
med hembakat.

Grupperna hjälper även till vid marknader. 
Härlig gemenskap när vi odlar och ger varandra råd.

Inez och Bengt i kommunväxthuset med årets plantor som ska 
bli klara till Växtmarknaden i maj /Inez och Monica
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Samarbetspartner:
Tänk på miljön!

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

Kungälvs trädgårdsförening

c/o Maria Ekenberg

Skottan 200

442 72 KÄRNA

Andra arrangemang i Västsverige i vår
26-28 april – Trädgårdshändelse, Trestads Trädgårdsmässa 
Arena Vänersborg. 

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

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

9-12 maj – Lisebergs trädgårdsdagar. Föreningen kommer 
att delta.

Mer information finns på hemsidan:  
liseberg.se/evenemang/alla/lisebergs-tradgardsdagar/

9 juni – Invigning av årets trädgårdsutställning på Jonsereds 
Trädgårdar.

Hydroponisk odling med Niklas Hjelm

Niklas Hjelm kommer att beöka oss 7:e maj för att föreläsa 
om hydroponisk odling. Detta innebär att man odlar utan 
jord och istället använder en näringslösning.

Niklas började ägna sig åt hydroponisk odling för sex-sju år 
sedan utan att ha någon tidigare odlingserfarenhet.  
Efter något halvår drog han igång den ideella föreningen 
Hemmaodlat, hemmaodlat.se, som anordnar kurser och 
sprider information.

Fördelar enligt Niklas är bland annat att det är enkelt, 
kräver liten yta, växer snabbare och klara sig längre på egen 
hand. Det som däremot behövs på framförallt det mörkare 
halvåret är någon form av växtbelysning.

I januari släpptes hans bok på samma tema, ”Hydroponisk 
odling. Köksträdgård utan jord”.

Odlarstafetten

Organisationen Svensk Trädgård har under början av 2019 
dragit igång odlarstafetten. Detta som ett sätt för några av 
de 160 lokala föreningarna runt om i landet att visa upp sig 
och sin verksamhet.

Totalt har Svensk trädgård över 33 000 medlemmar runt 
om i landet och på det här sättet kan vi sprida information 
och öka intresset kring föreningarna i synnerhet och odling 
i allmänhet.

Om du har Instagram så kan du följa det via #odlarstafetten. 
I annat fall kan du gå in på webbadressen instagram.com/
svensktradgard. Delta gärna genom att gilla och sprida 
inlägg så att vi når så många som möjli gt. Odlarstafetten 
kommer att pågå under hela 2019.

Först ut var Åkersberga trädgårdssällskap, som ligger 
strax nordost om Stockholm, som presenterade sig under 
februari månad. De följdes av Vårgårda trädgårdsförening 
som har lagt ut bilder och information under början till 
mitten av mars. Kungälvs trädgårdsföreningen kommer 
att deltaga under tid 24 april till 8 maj. Vi kommer då att 
lägga ut information om föreningen, vad vi gör och våra 
evenemang.


