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Resan till Gunillaberg
Vilken härlig dag vi fick lördagen den 15 juni, då vi for 
till Tage Andersens ställe utanför Jönköping. Kanske var 
några besvikna på den torftiga guidningen och att det 
inte var den mest välskötta park man sett, men jag kan 
varmt rekommendera ett besök senare under säsongen 
då fler planteringar blommar. Nu fick vi nöja oss med 
konstutställning, Tages egna bakverk och alla djur – från 
hönor och getter till hängbuksvin och stora tjurar.

Efter en härlig lunchbuffé besökte vi Cramers blommor i 
Hillared. I detta plantköparnas mecka var det lätt att gå bort 
sig och i den långa kön till utgångskassan kunde man få se 
en del av sortimentet bäras ut till vår väntande buss. 

Det sista stoppet blev hos trädgårdsamatören Sven-Arne 
Kallin utanför Borås. Där blommade azaleor i alla de färger 
överdådigt och det fanns mycket annat roligt att titta på i 
hans trädgård, både växter och anläggningar. Tack Inez för 
en mycket trevlig och välordnad resa.

/Annica Nordin

Det finns mycket speciellt att se på Gunillaberg

Turen till Gunillaberg

Kurs om Rhododendronsticklingar
Mihael visade oss hur de små skotten ska kapas, ritsas i 
änden och sedan få rot-stimulerande preparad i ändan. Vi 
fick olika sorters Rhododendron som han hade med sig.  
Allt var dukat för en spännande kväll med att göra små 
plantor. Deltagarna fick vara flinka i fingrarna och försiktiga 
med de späda skotten. Våra plantor tog vi med oss hem 
och där ska de få stå inomhus under vintern med lysrörs-
belysning under 15 timmar per dygn tills de får egna rötter 
om ett par månader.

Rhododendronsticklingarna får sina egna små ”växthus”

Besök hos Tommy Ahnby

Som vanligt är det helt fantastiskt att komma till Tommy 
Ahnby, Gullmarsfjordens plantskola. Massor av träd och 
buskar. Det är svårt att välja om man inte har bestämt sig 
innan. Trädgården är också väldigt speciell, med stora träd 
i en slänt och man kommer ner till ett växthus, med massor 
av Magnolia. I växthuset fikade vi kaffe och bulle. 

I år har Tommy fått Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårds-
medalj för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling”.
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Magnolia café 
Magnolia café är en oas i Nossebro, dit 16 av föreningens 
medlemmar åkte den 3 augusti. En underbart solig dag 
att tillbringa i detta paradis av dahlior i sprakande färger. 
Här kunde vi frossa i alla sköna färger och former samt 
göra beställningar av nya knölar. Även magnolior, liljor och 
pelargoner fanns att köpa. Dessutom en affär fylld med 
dekorationer för trädgården. Väl värt besök och kan varmt 
rekommenderas.

Blomsterprakt i Nossebro /Pia

Solig skördefest vid Bohus fästning
Peter Nilsson Stofkoper och jag själv hade fullt upp med 
fruktintresserade som fick smaka några av våra frukter, och 
se på andra frukter på ett helt bord framdukat med olika 
äpplen. Vi hade med oss några av föreningens egenympade 
äppleträd som man kunde köpa. Många frågade om olika 
problem, och fick svar efter vår förmåga. Tyvärr hade vi 
ingen frukt att sälja. Den kalla våren förstörde mycket av 
pollineringen och då blir det inte så mycket frukt på träden. 

Runt om oss gick kommersen strålande för många av för-
säljarna.  Som tidigare var det servering inne i hembygds-
gården för den fikasugne. Linda tog hand om de barn som 
ville göra egna plantor. Föreningens växthusgrupp hade olika 
perenner som man kunde köpa eller vinna på lotteri. Det hela 
var välorganiserat och bra skött av vår marknadskommitte.

Äpplebordet /Peter

Bergfeltska trädgården 2019
Det är höst och växtsäsongen börjar lida mot sitt slut. Vad 
har hänt i Bergfeltska trädgården i år? 
Redan tidigt i februari fanns det blommor i trädgården. 
Trollhassel, vinteriris, krokus och vintergäck kom först. 
Sedan blommade trädgården ut till en matta av nunneört 
och smålökar med tulpaner och narcisser i olika former. 

Men sedan kom bakslaget med frost och tog blommor på 
den tidiga rhododendron som växer i stenpartiet. Samma 
bakslag drabbade mycket av fruktträdsblomningen i alla 
trädgårdar, med följd att fruktskörden blev klen.  
Den lynniga våren fortsatte att drabba våra trädgårdar. 
Den 6 maj fick vi ställa in arbetskvällen när trädgården var 
täcktes av hagel. Men det blev också skön vårvärme när 
Magnolia och olika rhododendron blommade i maj. 

Sommaren började tidigt med ännu mer värme då gullregn, 
robinia, schersmin och paradisbuske fick ovanligt mycket 
blommor. Vallmo, pioner, nävor och dagliljor var praktfulla. 
Kungälvsrosen blommade med glatt välkomnande rosa 
biommor nere vid muren närmast gatan. Tyvärr blev det 
nästan som föregående sommar med sol och värme i juli 
utan tillräckligt med regn.  
I slutet av juli och början av augusti försökte vi rädda 
det viktigaste genom att vattna. Men alla växter klarade 
inte torkan så bra. Två år i rad med torka rensade bland 
perennerna i stenpartiet och nyplanterade buskar. Men de 
flesta växterna var tåliga och klarade sig. Frilandshibiskusen 
blommade som vanligt när det blev dags för Bifondsdagen 
och då fanns strålrudbeckia som lyste med sina gula 
blommor vid entrégången. Den vita skogsastern i skuggan 
under den jättetujan blev en ljuspunkt i mörkret. 

Att trädgården uppskattas av Kungälvsborna och besökare 
är en fin belöning för oss i skötselgruppen. Vi ser dock gärna 
att några nya kommer med oss. Vi träffas varje måndag 
fram till lördag 5 oktober då alla trädgårdsföreningens 
medlemmar är välkomna till den avslutande höstarbets-
dagen som vi brukar göra lite festligare med korvgrillning 
och gemytlig samvaro. 

Nu ska vi sätta oss och planera för nästa år. Nya perenner 
ska fylla de luckor som finns i stenpartiet och andra 
rabatter. Målsättningen är att ge ett intryck av en gammal 
trädgård från förra sekelskiftet. 

Entren välkomnar besökarna in i trädgården
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Trädgårdsbesök

Den 29 juni besökte 11 medlemmar i föreningen Känn 
trädgård i Askim. Gränsland mellan trädgård och natur.

Camilla Danielsson har byggt upp sin trädgård under 
15 år och nu finns sex olika teman (rum). Alla med sin 
speciella stämning och färgpalett, utformat utifrån Camilla 
Danielssons idé om färg, form och doft. Här fanns allt från 
kala berg till lummig grönska. Vi hade en trevlig solig dag 
med fika och trädgårdsnack

Entren välkommnar besökanrna in i trädgården

Växthusgrupperna

Måndagsgruppen har lediga platser, studiecirkeln börjar på 
hösten och fortsätter under våren med början i januari. Vi 
har väldigt trevligt tillsammans!

Anmäl dig till Monica Wallin, mawo@hotmail.se

Program
5 oktober – Arbetsdag i Bergfeltska, avslutas med grillning. 
Vi håller på 10:00-14:00

23 oktober – Föreläsning med Johnny Mattsson, En 
västsvensk trädgård i England, kl.18:30, hörsal 2 Mimers 
Hus. 
Johnny Mattsson, Peter Svensson och Maria Westborn 
diskuterade utformningen av trädgården men Johnny 
Mattsson ritade trädgården. 
Medlemmar fri entre, övriga 100:-

21 november – Höstmöte i Kvarnstallet. Jonas Bengtsson 
från Djupedal Plantskola, föreläser om Nya perenner. Vi 
bjuder på lite mat. Anmälan till Anneli Sörensen,  
annelie.sorensen2pwc.com senast 15 november.

25 mars 2020 – Årsmöte i lilla salen på Kvarnkullen, 18:30.

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 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

Inbetalningsavin, årsavgiften, kommer med i utskicket 
av Hemträdgården nr. 6 2019. Förfallodatum är 31 
januari 2020. Medlemskortet är nytt för varje år.
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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

Bifondsdagen

I år var andra året för Bifondsdag, vädret var bra och 
i  Strandparken och Bergfeltska var det aktiviteter. Lissi 
och Hanna  guidade i Strandparken, med dess fantastiska 
perennrabatt.

Inlands biodlare hade information vid sina bikupor och ett 
frågequize om biodling. Thomas sålde honung.

I Bergfeltska trädgården, var det cafe med hembakat, vilket 
var mycket uppskattat. Quize i Bergfeltska var bivänliga växter 
i en balkonglåda. Honung såldes av Birgit och Göte. Sonja 
guidade i Bergfeltska.

Balkonglåda med bivänliga växter, Tagetes, Grslök, backtimjan, 
gråtimjan, Blå Isop, Anisisop, Tusensköna, Strandkrassing, 
Lavendel mm.

/Inez

Studiebesök vid Djupedals plantskola 22 augusti:

Regnet öste ner när vi stod och lyssnade Jonas i hans 
fina anläggning i Djupedal utanför Säve på Hisingen. Det 
smattrade på taksskivorna så att det var svårt att höra hans 
berättelse om olika sätt att föröka perenner. Sortimentet 
som han har är inte de vanligaste sorterna och han säljer 
endast till andra plantskolor. Men för oss gick det bra att 
handla. Och det gjorde vi. Det är spännande med lite nya 
växter. 

Blommande perenner på Djupedals plantskola /Peter


