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Gerbens växtmarknad 5 maj
Sedan tiden då Peter Korn ordnade sina träffar i Eskilsby vid 
Landvetter har Gerben Tjeerdsma bjudit in växtförsäljare 
från när och fjärran till Göteborg den första söndagen i maj 
– till alla växtälskares stora förtjusning. 

Då kan man hitta härligt nördiga växter som bara brukar 
finnas på Trädgårdsamatörernas växtmarknader. Dessutom 
kunde vi hitta många sorter av tomater och luktärter från 
Skåne, lundväxter från Blekinge, alpiner från Danmark och 
små barrträd från Holland. 

Botaniskas egna fina sortiment av växter hade också god 
åtgång, även om de små plantorna med den ovanliga gula 
svavelpionen för 500 kr nog inte räknades till fynden. Det 
var full kommers innanför Botaniskas entré och säljarna 
hade fullt sjå att hinna med att ta betalt av alla ivriga 
växtköpare. 

Det var nog en och annan vanlig parkflanör som höjde 
på ögonbrynen när de var tvungna att tränga sig fram i 
folkmassan. Fyra bussar med trädgårdsfolk hade kommit 
från västgötaslätten och några bilar kom också från Kungälvs 
trädgårdsförening. Vi åkte inte därifrån tomhänta.

Föreläsning om hydroponik
Den 7 maj kom Niklas Hjelm till Mimers hus för att föreläsa 
om hydroponisk odling. Hydroponisk odling innebär att 
växterna odlas i vatten med gödning. 

Niklas odlar på detta sätt hemma i sin lägenhet och har 
gjort så i flera år, vilket resulterade i en bok om ämnet. 
Han berättade för oss om de olika fördelarna med att odla 
hydroponiskt, som att växterna växer snabbare och behöver 
mindre skötsel, bland annat. 

Vi fick lära oss om olika sätt att odla hydroponiskt, till 
exempel med ett DWC-system eller ett Ebb och flod-system. 
Han berättade även om sin förening Hemmaodlat, som har 
som mål att få fler att odla hemma. 

Niklas gav oss möjligheten att välja hur lång föreläsning 
skulle vara, han kunde prata hur länge som helst om det 
här berättade han. Efter nittio minuters föreläsning gick vi 
inspirerade därifrån.

Niklas Hjelm berättar om hydroponisk odling

Liseberg
Föreningen stod, som representanter för Riksförbundet 
Svensk Trädgård, tillsammans med Hortikulturens Vänner 
på Lisebergs Trädgårdsdagar. Vi hade ett litet trädgårdsquize 
med olika växter i kruka men det var lite klurigt: Det var 
vanliga växter men kunde likna någon annan växt. Vädret 
var inte det bästa med en blandning av regn, blåst och lite 
sol. Det värvades 22 medlemmar till olika föreningar runt 
om i landet.

Maria representerar Svensk Trädgård under Lisebergs 
trädgårdsdagar
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Årets Växtmarknad 18 maj
Årets Växtmarknad blev en dag med fint väder, lagom varmt 
och ingen blåst. Det fanns en mängd olika plantor att bota-
nisera bland. Tomater, gurka, squash och olika paprikor gick 
snabbt åt och även sommarblommor och kryddor sålde bra. 

Caféet var fyllt med olika goda hembakade kakor med mera 
och det var mysigt att sätta sig och fika i Växthuset. Barnen 
fick prova på att så något ätbart som de kunde ta med sig 
hem. De kunde välja mellan ärtskott, gröna linser eller röda 
linser.

Försäjning av plantor under Växtmarknaden

Besöket hos Mihael Zvorc den 22 maj. 
En kylslagen kväll i maj var vi på besök i Björröd nära 
Svartedalen. Där bor vår rhododendronexpert Mihael Zvorc. 

Vi var ett tjugotal personer som gick runt med Mihael i 
sällskap med frun Pia och deras hund. 

Mihael berättade om frösådder, sticklingförökning och 
korsning av olika rhododendron. Vissa träd och buskar hade 
vuxit sig stora under de år som familjen hade bott i huset. 

Rhododendron är det stora intresset och då är det inte bara 
blomningen som är intressant. Mihael visade de mest skilda 
varianter av bladverk. För få nya varianter med intressanta 
blad och blomfärger har Mihael själv gjort pollinering för att 
sedan få fram frön till nya korsningar av Rhododendron. Nya 
plantor av en speciell sort får man fram genom sticklingför-
ökning. Detta kommer Mihael att visa vid en workshop för 
oss i föreningen den 5 september. Då kan vi själva ta fram 
sticklingplantor av de sorter som Mihael har med sig. Kan-
ske blir det någon spännande sort som ingen annan har.

// Peter
Skördefest

Lördagen den 7 september har vi vår skördefest vid Bohus 
Fästning. Det kommer att erbjudas försäljning av grönsaker, 
ägg, sylt, fårskinn och mycket mera. Om du vill vara med 
och sälja så hör av dig till Anneli!

Bergfeltska trädgården och bifondsdagen

Förra året med sol, värme och torka blev ett tufft år för 
skötselgruppen. I april såg det ut att bli något liknande men 
vädret slog om och gav oss naturlig nederbörd som gynnade 
trädgårdens alla planteringar. I år ser det ut att bli en fin 
blomning bland träd och buskar och i alla perenna rabatter. 
Trädgården är väl värd att besöka nu på försommaren och 
som vi hoppas även när det blir bifondsdag 24 augusti.

Under bifondsdagen finns medlemmar från vår förening på 
plats. Det blir guidning i trädgården kl 13:30. Honung från 
Dyröd, Romelanda, finns att köpa. Det blir poängpromenad 
för stora och små. Och naturligtvis har vi fika med hembakat.

Strandparken vid Strandgatan, mellan Fars hatt och 
kexfabriken, är en kommunal park, nominerad till årets park 
2017. Kommunens parkteam visar parken kl 12 och berättar 
om växterna. Biodlarföreningen visar sina bikupor och 
berättar hur bisamhällen fungerar.

Syftet med bifondsdagen är att visa på behovet av 
pollinerande insekter samt växter som gynnar dessa. Det 
finns möjlighet att lämna ekonomiskt bidrag till bifonden.

Bifondsdagen 2018 bjöd på vackert väder
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Bergfeltska skötselgruppen träffas för sköta trädgården 
varje måndag kl 18. Vi är 14 medlemmar som planerar 
och sköter en K-märkt gammal trädgård med anor från 
1600-talet. Trädgården ingår som besöksmål i samarbetet 
Trädgårdar i Väst. Om du är intresserad att vara med i 
gruppen kan du komma dit en måndag eller kontakta Pia 
Förde Skjetne eller Ingrid Enlund.

Växthusgrupperna

Nu har vi avslutat våra odlingar i Växthuset för den här 
säsongen. Vi har varit totalt 22 medlemmar som har hjälpts 
åt att odla.

Vi startar igen onsdag den 4 september, kl.18:00 i 
Växthuset. Kom och var med oss och odla. Anmäl dig till 
Monica Wallin eller Inez Zackrisson.

Program
15 juni – Bussresa till Gunillaberg med guidning, bussfika, 
lunch, besöker Cramers Blommor Hillared, besök i privat 
trädgård, Sven-Arne Kallin, Dalsjöfors. Aktivitetskod: 0615.

29 juni – Besök hos Camilla Danielsson Askim, som 
skrivit boken, Känn trädgård. Camilla besökte oss på vårt 
Höstmöte. Vi samåker från Eriksdal kl. 13:15, kostnad 50 kr. 
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.

3 augusti – Vi åker till Magnolia Cafeet. Dahlior är i full blom 
och de har stort sortiment av pelargonier och Fuxior. Titta 

på deras hemsida, cafemagnolia.se. Anmälan till Inez. 
Samåkning från Eriksdal kl.11.00. Ingen kostnad.

10 augusti – Besök hos Tommy Ahnby i Gullmarsfjorden.  
Anmäl till Maria. Samåkning från Eriksdal kl.10:00. 
Aktivitetskod: 0810.

14 augusti – Åker vi till Växtrum Lerum, guidning i alla 
trädgårdar, kostnad 50:- för medlem, 100:- för övriga. 
Samåkning från Eriksdal kl.17:30. Ta med fika. 
Anmälan till Linda, linwida@yahoo.fr

22 augusti kl 18 – Djupedals plantskola, aktivitetskod 0822. 
Samåkning från Eriksdals parkering 17:30. Anmälan senast 2 
dagar innan, max 15 deltagare. Kontakt Peter Andreasson.

24 augusti 11:00-15:00 – Bifondsdag i Bergfeltska och 
Strandparken. Samarbete med Inlandsbiodlare och 
kommunen. Cafe i Bergfeltska trädgården.

5 september kl 18 – Kurs om att sticklingföröka 
Rhododendron med Mihael Zvork. Anmälan senast 
20 augusti. Avgift inklusive allt material 350 kr. Kontakt 
Peter Andreasson. Aktivitetskod: 0905.

7 september 10:00-14:00 – Skördefest i Fästningsparken.

19 septembet kl 18 – Parkguidning vid Kungälvs 
resecentrum med planteringar och raingarden. Ingen 
föranmälan behövs och aktiviteten är gratis.

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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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

Öppen Trädgård 6-7juli

Många av våra medlemmar har fina trädgårdar och vi hoppas 
att ni vill visa upp dessa för andra medlemmar. Man kan 
antingen visa upp sin trädgård 1 dag eller båda, och man 
kan sälj fika och växter om man vill. Om du är intresserad så 
anmäl dig senast 24 juni till Inez.

Odlarstafetten

Svensk trädgård har ett event under 2019 på 
Instagram under taggen #Odlarstafetten. Där kan alla 
trädgårdsföreningar anmäla sitt intresse att lägga ut 
information. Kungälvs trädgårdsförenings hängde på 
stafettpinnen från 24 april till 8 maj. Under två veckor 
delade vi med oss av vad föreningen har gjort och vad vi har 
på gång under 2019.

Titta gärna in på Instagram och sök på 
#kungälvsträdgårdsförening eller #odlarstafetten så ser ni 
det vi har lagt ut och kan även läsa om andra föreningar 
från hela landet.

Föreningen har inget eget konto på Instagram men 
lägg gärna in bilder på Instagram om ni är med 
på föreningens aktiviteter och märk bilden med 
#kungälvsträdgårdsförening. 

Andra arrangemang i Västsverige i vår
9 juni – Invigning av årets trädgårdsutställning på Jonsereds 
Trädgårdar. Ingen samåkning.

Sticklingförökning av Rhododendron i höst

Vi upprepar kursen från 2016 med Mihael Zvorc, denna 
gång i Vuxenskolans lokal i Kungälv den 5 september. 

Många växter går att sticklingsföröka, en del är mycket 
lätta att föröka medan andra har speciella krav för att 
det ska lyckas. Att sticklingsföröka Rhododendron är ett 
snabbare sätt att föröka än om man ska så. Fördelen är att 
du kommer att veta hur den kommande plantan kommer 
att se ut. Dessutom har du en blommande planta bara efter 
ett par år. Det bästa sättet att lära sig är att gå en kurs där 
du praktiskt lär dig hur man väljer sticklingen från plantan 
som ska ”stickas”, blanda jorden till krukan, hur man ska 
skära till sticklingen och till sist göra ett litet miniväxthus till 
sticklingen.

//Peter


