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Hej trädgårdsvänner!
Tyvärr fick vi ställa in årsmötet på grund av Corona viruset. 
Alla handlingar finns på vår hemsida och vi vet inte 
när årsmötet kommer att bli. Inga nyval i styrelsen och 
ekonomin är bra.

Det planerade programmet finns på vår hemsida, aktiviteter 
kommer endast att genomföras om det är möjligt med 
tanke på Corona situaionen.

Ta hand om er alla och gå ut och jobba i trädgården. 

/Styrelsen

Norrvikens trädgård
Vår resa till Halland är tyvärr inställd, vi vågar inte chansa 
och troligen kommer vi inte kunna göra vad vi vill i Juni.

Istället så gör vi resan den 12-13 juni nästa år, 2021, resan 
är planerad, så boka gärna in detta datum nästa år.

Norrvikens trädgård

Beskärningskurs hos Jerker
Skottdagen gav oss en extra dag i februari. Jag var uppe i 
gryningen för att ha gott om tid innan det skulle bli kurs i 
beskärning hos Jerker Hagberg i Kungälv. Jag parkerade bakom 
kyrkan för 25 kr och promenerade en bit längs Östra gatan 
och in i Jerkers trädgård där några av deltagarna redan var på 
plats. De beundrade den storblommiga magnolian som stod 
och väntade på våren med en massa fina blomknoppar. 

När vi senare satt inne i köket kunde vi beundra några 
utslagna blomkvistar från magnolian som hade slagit ut 
under de senaste 14 dagarna. Jerker och hans bror Peter 
anslöt med redskap till oss övriga. Vi gick en runda i den 
stora trädgården som sträcker sig ända ned till älven till en 
båtbrygga där båten ligger förtöjd under sommaren. Förra 
lördagens högvatten, som gått upp och täckt nästan halva 
trädgården, hade nu återigen sjunkit undan. Vi fortsatte 
sedan beskärningen med några vinbärsbuskar innan vi 
återvända till ett av äppelträden som vi hade börjat på förra 
lördagen. Vi startade med sågen för att gallra i några andra 
träd innan de mindre skotten kortades in. Träden som vi 
hann med blev glesa och luftiga med mycket mer plats för 
blommor och kommande frukt.

Beskärningskurs hos Jerker

Fruktlund vid Kolebacka
Gården Kolebacka i Fontins naturreservat har gamla 
anor. Där har vår förening fått möjlighet att delta i ett 
fruktträdsprojekt tillsammans med kommunen. Gården har 
två gamla äppelträd som ska få sällskap av fler. Tanken är att 
det ska vara gamla äpplesorter som håller på att försvinna. 
De får dessutom gärna ha lokal anknytning på något sätt. Vi 
tänker oss att fortsätta med att ta skott från fler sorter som 
vi sedan ympar själva. Den som är intresserad att vara med i 
projektet kan kontakta Peter Andreasson.
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Kolebacka med ett av gårdens två äppelträd

Bergfeltska trädgården i vårskrud
Nu blommar en matta av tidiga vårblommor i Bergfeltska 
trädgården. Man kan se härligheten från gatan och om 
man går in i trädgården har perennerna vaknat till liv 
mellan buketter av påskliljor och knoppiga kejsarkronor. 
I stenpartiet finns det vildartade påskliljor och tulpaner, 
några få backsippor och hundtandsliljor. Om man fort-
sätter uppför trappan mot utsiktsplatsen kan man hitta fler 
hundtandsliljor i det torra fjolårsgräset. Skötsel gruppen var 
på plats första gången en fin solig dag, den sista måndagen 
i mars. Vi försökte hålla avståndet och var bara närgångna 
mot ogräs och torra löv.

Blommande lökväxter i Bergfeltska trädgården

Nya växter till Bergfeltska trädgården
Planteringarna i trädgården behöver alltid få lite nya plantor. 
I år har ett gäng med Sonja, Asta, Kyllike, Birgit, Birgitta 
och Peter varit igång med att så olika perenner i kommuns 
växthus. Om sådden blir lyckad kan vi se fram mot en hel del 
nytt och lite mer blomsterfägring i rabatterna. Redan i januari 
såddes de första lådorna och i februari och mars fick de växa 
till sig i krukor för att de ska bli klara för utplantering senare 
i vår. Om det går bra kommer vi att se kuddviva, japansk 
akleja, höstflox, alpgentiana, rosenaurikel, japansk lykta, 
gullviva, bukettviol, styvmorsviol, stjärnklocka, alpvallmo, 
alpaster, trädårdsförgätmigej, rosenkrage, dalmatinerkrage, 
praktveronika, backnejlika, aubretia, karpaterklocka, 

mattslöja, bergin, gulvädd, vitpytta, brudslöja och mattram 
blomma vid olika tid från vår till höst. 

Bergfeltska gruppen har sått perenner

Birgit och Birgitta håller reda på fröer

Växthusgrupperna
Vi är 2 grupper i Växthuset som odlar och det har vi gjort 
även i år. Hur det blir med Marknaden 16 maj, vet vi inte, 
men vi måste sälja våra växter. Vi har mycket plantor, 
tomater, gurka, squash och sommarblommor och perenner. 
Ni som har lämnat mailadress får reda på detta. 0m ni inte 
har mailadress, hör av er till styrelsen.

Omskolning av perenna växter



3

Bengt skolar om perenna växter

/Inez 

Program
23 april – Ympning Peter Andreasson.

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

11 maj – Växtmarknad i Botaniska Inställt

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

13 maj – Besök på Garden Center i Rollsbo Inställt

16 maj – Växtmarknad vid Växthuset, 10:00-14:00 
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 Inställt

7 juni – Växtmarknad i Uddevalla. Inställt

13–14 juni – Resa till Halland, 1 övernattning Inställt

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: 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
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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

Vegetativ förökning av rhododendron
Det kändes lite lyxigt där vi satt några få personer i en stor 
fin samlingslokal i Kvarnkullen en kväll i februari. Jag hade 
fått en nyckelbricka i stadshuset för att släppa in oss, då det 
var obemannat på kvällen. Vi fick ta över vaktmästarens 
uppgift att låsa upp, tända i lokalerna och möblera med 
sittplatser. Mihael hade med sig ett USB-minne med sitt 
bildspel på som vi körde från min laptop via kabel till 
lokalens projektor. 

De få som hörsammat kallelsen fick lära känna Mihael 
Zvorc som var föredragshållare och som gav oss nyckeln till 
att skapa rhododendronplantor av små skott. Bästa tiden 
för detta är på hösten i september. Vill man få azaleor kan 
man sätta skotten i juni och sedan låta dem fortsätta växa 
inomhus med belysning under vintern. När föreläsningen 
var över släckte vi lamporna och låste dörren efter oss så 
Kvarnkullen åter stod tom och svart.

Mihael föreläser om förökning av rhododendron

Korsning och pollinering
Mihael Zvorc korsar olika rhododendron för att få fram 
nya sorter. Vi åker gemensamt till hans trädgård i Björröd 
utanför Kode. Han demonstrerar hur man gör pollinering 
och vi kan även få testa detta själva.

Mihael visar pollinering

Etikett på Mihaels rhododendron


