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En västsvensk trädgård i England
För tre år sedan invigdes en engelsk trädgård i ett kvarter 
av Jonsereds Trädgård i Partille. Detta som start på STIVs 
uppdrag från Regionen att utveckla besöksnäringen inom 
Trädgård i Västsverige. Då föddes också tanken om att bygga 
upp en motsvarande trädgård i England. En utmaning minst 
sagt – i Trädgårdslandet framför andra.

Peter Svensson, Jonsereds trädgård, och Johnny Mattsson, 
Gunnebo slott och trädgård, fick uppdraget att planera. 
Trädgårdselever fick jobba med att ta fram skisser, Johnny 
ritade trädgården och Maria Westeborn,perennodlare 
i Tvååker, tog fram växtförslagen. De flesta växterna 
transporterades med bil och båt från Göteborg till Saltwell. 
Ett äventyr som Agneta och Karin, STIV, genomförde.

Lördagsmorgonen den 17 augusti startade Inez, Rolf och jag 
vår resa från Landvetter till Newcastle i norra England. Vi hade 
tackat ja till en inbjudan via STIV, för att vara med då den 
västsvenska trädgården invigdes i Saltwell Park, Gateshead.

På lördag kväll var vi med, då tio års vänskap mellan vår 
västsvenska och den engelska Nordöstra regionen firades 
vid en mottagning där Sveriges konsul, borgmästaren mm i 
Newcastle, ansvariga för The Yellow Book i England, repre-
sentanter för Regionen i Västra Götalandskulturavdelning 
och vi tolv från STIV. Det utväxlades information om utbytet 
mellan våra regioner. Vi hade en trevlig kväll.

Söndagen var den stora DAGEN och vi tog oss ut till Saltwell 
Park mitt på dagen. Ett fint slott omgivet av en park med 
stora gräsytor och en stor damm. Väl där letade vi oss runt 
och hittade ”vår” nyanlagda trädgård – The Buzzing Garden. 

Vad är då en västsvensk trädgård? Jo, vi hittar; tall, gran, 
en, blåbär, lingon, ängsblommor, rosor, prästkrage, blåklint, 
strandtrift, (över 600 plantor), stengärdsgård, vindskydd och 
vatten. En stor robotgräsklippare, sponsrad av Husqvarna, 
var mycket uppskattad av barnen. Det är ovanligt med 
robotklippare i området.

Inez och Rolf lyssnar när Johnny guidar i trädgården

När vi gått runt tog vi oss in i slottet, där själva invigningen 
var, i en sal med stor engelsk och svensk flagga som fond. 
Det var stor uppslutning och bland andra var Susie White 
och Maureen Kasteven från The Yellow Book, som ansvarat 
för allt arbete med anläggandet av trädgården tillsammans 
med volontärer samt kontakter med sponsorer.

Fina tal hölls, där det uttrycktes stor uppskattning för det 
arbete som gjorts för att få till trädgården. Allt arbete hade 
gjorts ideellt och via sponsorer. Bl.a. hade stadens brandmän 
kommit och fyllt den stora dammen. Själva invigningen sym-
boliserades av att blågula och rödvita band knöts samman. 

Efter Afternoon Tea, gick vi ut till trädgården, där träd
gårdsmästare Johnny Mattson guidade oss runt. Det var ett 
stort reportage i tidningen ”THE JOURNAL” dagen efter. En 
journalist från BBC:s lokalradio gjorde en intervju med Agneta, 
Karin och mig, som sändes morgonen efter i radion. 

Sonja, Carin, Agneta och Maria framför slottet /Sonja

Föreläsning om trädgården

Den 23 oktober kom Johnny Mattsson till Mimers hus och 
höll en föreläsning om arbetet kring trädgården. Johnny 
är trädgårdslärare och tog inspiration från sina elevers 
förslag för utformandet av den engelska trädgården. Ett 
inspirerande och roligt föredrag där det var många som fick 
idéer till egna trädgården. Så vem vet, en trädgårdsdesign
kurs kanske vore en lockelse för många nu till våren.

Johnny föreläser om trädgården /Pia
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Parkteamet i Kungälv
2020 börjar med en parkkväll i stadshuset 12 mars, då 
allmänheten kan komma och få höra vad som är på gång i 
parkerna. Vi brukar få reda på årets tema för sommarblom
morna och höra om tanken bakom olika nya parkprojekt. 
Mona Holmberg kommer och berättar om sina perenna 
blomplanteringar. Hon är känd för välkomponerade perenna 
planteringar i bostadsområden och i Botaniska trädgården.

I september var det en parkvisning vid Kungälvs 
resecentrum. Det var Hanna och Lissie som guidade ett 
tjog trädgårdsintresserade. Vi började vid Kvarnkullens 
parkering där de berättade om den nya planteringen 
mellan pplatserna som tar hand om regnvattnet. Den 
är gjord i sand med växter som tål uttorkning eftersom 
det tidvis är mycket torrt i sanden. Vi gick sedan över till 
Resecentrum vars planteringar nu har funnits i ett par år. 
Här finns gräs med tåliga perenner som vuxit ihop till en tät 
plantering som är lätt att sköta. Parkteamet besöker varje 
perennplantering en gång i veckan. Då hinner man ta allt 
ogräs innan det går i frö. Den täta planteringen gör att det 
inte kommer ner ljus till jorden och eventuella ogräsplantor.

Guidning med Hanna och Lissie

Vi lyssnade på hur man tänkt kring planteringarna och 
hela anläggningen som har ett vattenmagasin och en 
damm som tar upp allt regnvatten från trafikytorna på 
resecentrumet. Deltagarna tyckte att planteringarna var 
fina och att guidningen var mycket intressant. En deltagare 
berättade att han hade varit i Lerum på deras växtrum och 
perennfest. Men varför ska man åka till Lerum när det finns 
så mycket mer intressant här i Kungälv, tyckte han.

Planteringen vid Resecentrum /Peter

Höstmöte
Den 21 november var det höstmöte i Kvarnstallet. Mötet 
lockade många medlemmar, som fick information om 
alla aktiviteter som är planerade nästa år. En kryddstark 
paprikasoppa värmde gott under höstkvällen och måltiden 
avslutades med fika innan kvällens föredrag började.

Föredraget hölls av Jonas som driver Djupedals plantskola 
på Hisingen och det blev kvällens höjdpunkt när han 
insiktsfullt och med känsla berättade om och visade 
bilder på nya tillskott bland perenner. Inte nog med att 
blommorna var vackra att se på, vi fick också tips om ätbara 
blommor. De första spirande skotten på funkia smakar som 
sparris och dagliljornas knoppar kan man äta direkt eller 
använda wokade tillsammans med andra grönsaker.

Han berättade om samarbete mellan Europas 
perennplantskolor där vissa perenner hade fått utmärkelser, 
men varnade samtidigt för några som var oprövade och 
kanske inte är härdiga i vårt klimat.

Dagliljeknoppar går att äta

/Peter

Öppen trädgård 6-7 juli 2019
Det var 6 trädgårdar som hade öppet, några båda dagar 
eller bara en dag. De som hade öppet på lördag fick mycket 
regn och inte så många besökare. Söndagen var det soligt 
och lite roligare att besöka trädgårdar. 

2021 har vi öppna trädgårdar i våra medlemmars  
trädgårdar igen.

/Inez

Medlemsavgiften
Inbetalningsavin, årsavgiften, kom med Hemträdgården 
nr.6 2019. Förfallodatum är 31 januari 2020. 
Medlemskort kommer nytt varje år. Har ni missat 
eller inte fått inbetalningskortet för 2020, hör av er till 
Maria, maria.ekenberg@skottanet.se
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Program
13 februari – Föredrag om sticklingsförökning med 
Mihael Zwork, plats Kvarnkullen, 18:3021:00. Inträde 50:, 
kontakt Peter, aktivitetskod: 0213.

18 februari – Start studiecirkel om beskärning och ympning 
i Vuxenskolan lokaler, Rådmans gatan 30, Kungälv, 18:00
21:00. Cirkeln fortsätter den 22 februari med praktisk 
beskärning i någon trädgård och ympning av fruktträd. 
Anmälan till Peter senast 14 februari, aktivitetskod: 0218. 
(Cirkeln är kostnadsfri, kostnad för material tillkommer.)

22 februari – Beskärning praktiskt i någon trädgård kl. 10:00 
(lördag 29 februari reservdag)

12 mars – Parkteamet berättar om sitt arbete och Mona 
Holmberg föreläser. Stadshuset, kl. 18:00, ingen anmälan 
behövs och det är fri entré.

25 mars – Årsmöte, föreläsning av trädgårdsmästare Jesper 
Lindblad, Mångfaldsträdgård. Så skapar du en vacker, hållbar 
och rikblommande trädgård, gynnsam för bin, fjärilar och 
andra pollinatörer. Kvarnkullen, lilla salen, kl.18:30. vi bjuder 
på kaffe och bulle. Välkommna! Kontakt Inez.

2 april – Pilflätning med Miriam Göransson, 18:0021:00. 
Kurskostnad 275 kr vid fulltecknad kurs (8 personer). 
Materialkostnad tillkommer. Anmälan till Annelie senast 
den 19 mars, aktivitetskod: 0402.

4 april – Frö och plantbyte på Mimers hus, 11:0014:00.  
Alla barn får plantera 1 kruka. 

18 april – Arbetsdag i Bergfeltska, 10:0014:00. Arbetet 
avslutas med fika.

21 april – Ympning Peter Andreasson.

5 maj – Nya medlemmar inbjudes till Växthuset kl. 18:30.

10 maj – Växtmarknad i Botaniska, Gerben och Trädgårds
amatörerna. Samåkning, anmälan till Håkan senast 8 maj, 
aktivitetskod: 0510.

11 maj – Nya medlemmar inbjudes till Bergfeltska 
trädgården kl. 18:00.

13 maj – Besök på Garden Center i Rollsbo, kl. 18:15. 
Anmälan till Inez senast 8 maj, aktivitetskod: 0513.

16 maj – Växtmarknad vid Växthuset, 10:0014:00 
Växthusgrupperna säljer sommarblommor, grönsaker, 
perenner. Cafe med hembakat.

21 maj – Friluftsgudstjänst i Bergfeltska, kl. 18:00.

27 maj – Besök i Trädgårdsföreningen, kl. 18:00.

28 maj – Vandring med Lars, titta på vilda växter, vandring 
runt Bohus Fästning med Lars Petersson kl. 18:30, samling 
vid Hembygdsgården. Medtag fika! Anmälan till Inez, 
aktivitetskod: 0528.

7 juni – Växtmarknad i Uddevalla. Samåkning. Anmäl till 
Maria, senast 6 juni. Aktivitetskod: 0607.

13–14 juni – Resa till Halland, 1 övernattning

Arbetsgrupper 
Måndagar kl. 18.00 Bergfeltska skötselgruppen 
Kontakta Ingrid Enlund.

Måndagar och onsdagar kl. 18.00 Växthusgrupperna 
Kontaktpersoner är Monica Wallin (måndag) och 
Inez Zackrisson (onsdag). 

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: 55131445 (ej för medlemsavgifter) 
Hemsida: www.kungalvstradgard.se  
Mailadress: kungalvstradg@gmail.com

Anmälan betalas till föreningens bg 55131445  
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, 0737031 936

Vice ordförande: Maria Ekenberg, 0703165 281,  
maria.ekenberg@skottanet.se 

Sekreterare: Annelie Sörensen,  
annelie.sorensen@pwc.com, 0709291187 

Kassör: Bengt Lindquist, 0704336 060, bengt.lindquist@
hotmail.com 

Håkan Håkansson,  
hakan.hakansson@christianberner.com, 0703366 912 

Pia Förde Skjetne, epias2002@gmail.com 

Eva Svensson, eva.lars.svensson@bitcom.se,  
0705464 224

Monica Johansson, mjoverod@telia.com

Linda Hagmar, linwida@yahoo.fr 

Peter Andreasson, tredmester.peter@gmail.com,  
0722145 689

Anna Arvemo, aarvemo@gmail.com

Monica Wallin, mawo@hotmail.se, 0303122 43

Växthusgrupperna
Måndagsgruppen har lediga platser, gruppen börjar 
måndag 27 januari i Växthuset. 
Anmäl dig till Monica Wallin, mawo@hotmail.se



4

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

Odla växter till Bergfeltska trädgården

Sonja Dahlberg har startat en ny grupp som ska börja driva 
upp växter från frö till Bergfeltska trädgården. Fröer från 30 
olika perenner är beställda och gruppen ska träffas några tis-
dagar framöver i kommunväxthuset för så dessa och senare 
skola om dem i kruka, innan de blir färdiga att plantera ut. 
Den första träffen blir 14 januari kl. 14:00 och sedan fort-
sätter gruppen träffas några tisdagar framöver. Den som är 
intresserad att medverka kan kontakta Sonja 0705090976.

Mihael Zvorc

Mihael bor en bit in mot Svartedalen utanför Kode. En gång 
i tiden kom han hit från Kroatien. För 25 år sedan skapade 
han sin trädgård. Man kan säga att han tillhör nördarna 
som spårar in på ett specialintresse, vilket i Mihaels fall 
blev rhododendron. Han förökar egna sorter från frö med 
egenkomponerade korsningar. Vi har varit i hans trädgård 
senast i maj 2019, och för oss har han ordnat kurser i 
förökning av rhododendron. Senast var det i höstas, och 
dessa sticklingar har börjat rota sig i krukorna. 

Om detta och vad man ska tänka på vid vegetativ förökning 
av rhododendron berättar Mihael Zvorc ingående kvällen 
den 13 februari i Kvarnkullens lokaler. 

Rapport från höstens sticklingsförökning med Mihael

Mihael serverade oss allt material så att vi kunde pilla 
ned de små rhododendronsticklingarna i krukor som fick 
en plastpåse om sig. Nu har dessa sticklingar stått under 
extrabelysning ett tag hemma hos oss och fått rötter. 
Därför blev det dags att kruka om dem var och en i ny 
näringsberikad jord. Alla sticklingarna brukar dock inte klara 
att få rötter. Man får vara nöjd om det blir över hälften som 
blir färdiga plantor.

Sticklingarna har fått rötter och ska nu planteras om.

Hasses sticklingar i kuvös

Tusen Trädgårdar

Den 28 juni är det återigen dags för 
Tusen Trädgårdar. Anmäl din egen 
trädgård eller besök någon av alla 
öppna trädgårdar. Berätta också för 
redaktionen om du är med.

Gunnel Carlsson


