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Denna vår har ju onekligen varit annorlunda för oss alla. 
Många människor har drabbats av covid19 eller fått 
begränsa sitt umgänge för att undvika att bli sjuka. Det 
mesta av evenemang inom musik, sport och annat har 
ställts in och så även aktiviteter i vår förening. Resan till 
Halland är till exempel en av alla de aktiviteter som vi 
tyvärr fått ställa in men vi hoppas givetvis att den kan 
genomföras 2021 istället.

I styrelsen har vi fortsatt med vårt arbete men fokuserat 
mer på idéer för senhösten och nästa vår. Har ni några 
idéer eller synpunkter på vad vi kan göra framåt så hör 
gärna av er till någon av oss.

Vi vill också passa på att önska er alla en fin sommar!

Bästa hälsningar 
Styrelsen

Växtmarknaden
Vår växtmarknad kunde tyvärr inte genomföras som 
vanligt. Det mesta hade såtts innan covid19 slog till så vi 
hade ungefär samma mängd plantor som ett vanligt år. 
Det omskolades lite färre plantor, men trots det var det 
många som behövde hitta nya ägare.

Plantor till försäljning i växtuset

För att minska risken för trängsel så bjöd vi in våra 
medlemmar i olika omgångar. Under två onsdagar, ett 
tillfälle mitt på dagen och ett under kvällen. Försäljningen 
var i Växthuset och perennerna var ute i pallkragarna.

Plantor i växthuset

Trevligt att träffa våra medlemmar!

Trädgårdsresan i väst
När många trädgårdsaktiviteter har blivit inställda på 
grund av pandemin finns det fortfarande möjlighet 
att göra utflykter på egen hand. Visningsträdgårdar i 
Västsverige presenterar sig på hemsidan för Trädgårdar 
i väst, www.tradgårdsresan.se. Många trädgårdar är alltid 
öppna, medan några har speciella öppettider som går att 
se när man besöker hemsidan.

I Kungälv finns Bergfeltska trädgården som presenteras 
som en restaurerad visningsträdgård med rötter i 
1600-talet – en del av den K-märkta Västra gatan. 
Parkträd, perenner och stenparti upp mot utsiktsplats 
där Göta älv kan beskådas.

I Kungälv finns också Strandparken med ett 650 
kvadratmeter stort kvarter som anlades 2015 med 
perennplanteringar som bland annat består av en 
gigantisk samling höstflox. Ett 70-tal sorter blommar från 
slutet av juli till sent om hösten och sprider en fantastisk 
doft. 17 500 narcisser och 2 500 scilla pockar också på 
din uppmärksamhet. När du ser dig omkring kommer  
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du lägga märke till att Strandparken består av rester 
från gamla villaträdgårdar. Något som stensatta kajer, 
trädgårdsväxter och fruktträd vittnar om. I parken finns 
tre bisamhällen för att hjälpa till med pollinering. Här 
finns även skulpturer och fontäner att beskåda och vill du 
vila benen finns det, sommartid, solstolar att slå sig ner i.

I Marstrand finns Sinnenas trädgård vid Hospitalsgatan 
8. Från den stojiga och populära kajen kan du ta ett kliv 
in genom en öppning i planket och stiga in till en helt 
annan värld. Här råder lugn, ro och besinning. Man kan 
njuta av dofterna från kryddträdgården, botanisera 
bland de, för Bohuslän, typiska växterna eller sitt bara 
ner och ta in allt vackert. Barn är varmt välkomna att 
leka med djuren i Noaks Ark. Kommer du under kvällstid 
kan du ta del av skuggspelet längs vår boks knotiga 
stam och av trädgårdens övriga belysning. Här är alltid 
öppet. Dock måste hänsyn visas till att trädgården 
tillhör Församlingsgården som ibland är uthyrd för 
minnesstund, dop eller annan sammankomst. Tredje 
helgen i augusti infaller Sekelskiftesdagarna. 

Tofta herrgård i Lycke ligger på Toftahalvön med angräns-
ande naturreservat. Gården har anor från medeltiden 
och har en trädgård i fransk stil med geometriska former. 
Det finns också en del med engelskinspirerad trädgård 
med dammar, häckar, rosrabatter och grusgångar.

I Romelanda finns Tante Bruins trädgård som är lekfull 
privatträdgård med prunkande perenner och tillhörande 
park med trädgårdskonst och ängsblommor, allt med 
Göta Älv som närmaste granne. Adress: Häljeröd 190, 
442 91 Romelanda. Den 18 juli 2020 har vi vår första 
bifondsdag, då vi har öppen trädgård, loppis och fika. 
För besök under andra datum, kontakta oss via mail. 
tantebruin@gmail.com

Ny fruktträdgård med gamla 
äpplesorter
Gården Kolebacka ligger i Fontins naturreservat. Nu har 
de två äppelträden vid gården fått sällskap av sju nya 
träd. Det är gamla, fina äppelsorter som vi vill bevara 
för framtiden. Vi har själva ympat dessa och det finns 
plats för fler. Tanken är att fruktsorter som håller på att 
försvinna från marknaden ska få en chans att finnas kvar. 
Vi har samlat in ympkvistar från olika håll och tänkt att 
det i första hand ska bli träd med sorter som har lokal 
anknytning.

En av de nyplanterade är sorten Oranie. Oranie är en 
gammal äppelsort, med okänt ursprung, vilken fanns 
i Sverige och Finland före 1850 och anses ha spridits 
från Skåne. Frukterna mognar i september–november 
och kan odlas i zon I-V. Äpplet har ett saftigt och sött 
fruktkött, som kan bli klart, och lämpar sig bäst som 
dessert- och matäpple. Trädet börjar bära frukt tidigt och 
fortsätter att ge rikligt med äpplen. Det har utsetts till 
landskapsäpple för Dalsland.

Oranie med frukt

Tusen trädgårdar 2020
Årets upplaga av Tusen trädgårdar blir söndagen den 
28 juni 2020, mellan klockan 10:00 och 17:00. Då finns 
det trädgårdar som är öppna för visning i hela Sverige.  
Gå in på hemsidan för tusen trädgårdar 2020,  
www.tradgardssverige.org/tusen-tradgardar-2020/. 
Där finns en karta som visar de öppna trädgårdarna.

I Kungälvs närhet kan vi rekommendera följande 
trädgårdar:

Vinås, Hermansby 200, 442 73 Kärna. Trädgården ligger 
en bit utanför Kärna i jordbrukslandskapet. En trädgård 
med intressanta och blommande växter i olika rum samt 
en vattenanläggning.

Cecilia Dalbys trädgård utanför Kärna

Lökeberg, Mossvägen 48, 442 95 Hålta. I ett 
sommarstugeområde ligger en trädgård med intressanta 
växter i klippskrevorna och med en fin utsikt mot Brattön 
och Rörtången.
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Lengstrand i Lökeberg

OdlarSture, Dösebacka 390, 44291 Romelanda. 
Trädgården ligger högst upp på Dösebackaåsen 6 km från 
Kungälv. En trädgård där glädjen till odlandet är det som 
gäller.

Odlarsture som deltar i Tusen trädgårdar.

Vinköl, Jutagården 3, Vinköl, Skara. Ett torp utanför Skara 
med flera fina trädgårdar i närheten.

Annica Nordin i sin trädgård Vinköl i Västergötland

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

Skötselgruppen för Bergfeltska 
trädgården
Vår förening har haft ansvaret för skötsel och utveckling 
av prosten Bergfelts trädgård vid Västra gatan i över 
tio år. Den gamla trädgården har blivit ett populärt 
besöksmål samtidigt som den är en skön avslappnande 
plats för Kungälvsborna.

Ambitionen är att få trädgården att blomma vilket 
gör att trädgården är ganska skötselkrävande. Genom 
åren har det gjorts stora insatser från många av 
trädgårdsföreningens medlemmar. Den nuvarande 
skötselgruppen träffas varje måndag för gemensamt 
arbete. Varje år behövs det nya växter i planteringarna 
och i år har gruppen drivit fram de nya plantorna själva, 
istället för att köpa färdiga plantor.

/Peter

Skötselgruppen för Bergfeltska trädgården

Stenpartiet i Bergfeltska trädgården

Mossflox i muren Bergfeltska

Pionrabatten väntar på att pionerna ska slå ut


