
1

Hej trädgårdsvänner!

Det har gått 1 år sedan allt förändrades för oss 
alla, trädgården har varit till glädje under vår och 
sommar, hösten var mild. Vi som har trädgård har 
kunnat vara ute och många har lagt mycket tid i 
trädgården. Även att kunna träffas i trädgården har 
varit till stor glädje. Vi hoppas att vi skall kunna ha 
aktiviteter längre fram i vår!

Följ oss gärna på Facebook och hemsidan för 
uppdatering! Inez

/ Styrelsen

Omval på årsmötet 2020

Hela styrelsen med ordförande Inez Zackrisson blev 
omvalda på årsmötet som en hel del försenat hölls i 
kommunväxthuset, den 29 oktober. 

Vi satt mitt inne växthuset utspridda med corona
avstånd. Efter inledande fika tog Inez till orda. 
Dagordning och handlingar hade funnits tillgängliga 
på föreningens hemsida. Valberedningens Ulf och 
Sonja hade fått klartecken för omval på samtliga i 
styrelsen. Och nu blev det formellt klart och klubbat 
att de kunde fortsätta leda vår förening till nästa 
årsmöte 2021. Den enda nya som valdes var Käthy 
som blev revisorsuppleant. 

Vi fortsätter alltså med Inez som ordförande och 
med en styrelse där Bengt Lindquist är kassör 
och Annelie Sörensen är sekreterare. Om man 
vill veta alla detaljer finns det tillgängligt på 
föreningens hemsida www.kungalvstradgard.se 
under rubriken “styrelse”.

/Peter

Odlingsprojekt med SFI

I föreningen har det länge funnits en önskan 
om att starta eller ingå i ett integrationsprojekt, 
där människor från olika kulturer delar samma 
intresse. Under år 2020 uppenbarade sig en 
möjlighet till samarbete med Vuxenutbildningen 
i Kungälv. Eleverna läser svenska på nybörjarnivå 
och har varit olika länge i Sverige. Under hösten 

har odlingsglädjen spirat hos elever, lärare och 
frivilliga medlemmar i Kungälvs trädgårdsförening. 
Samarbetet har gett en fin möjlighet till att dela 
erfarenheter, intressen och träna språket i mindre 
grupper. 

Förväntan ligger i luften när eleverna lämnar sina 
klassrum en fin septemberdag för att promenera 
upp till växthuset, där de möts av glada, frivilliga 
medlemmar i Kungälvs trädgårdsförening. Under 
den förberedande lektionen i klassrummet 
har eleverna med hjälp av studiehandledare 
på modersmålet fått sätta ord på sina tidigare 
erfarenheter av odling. Vi jämför mellan våra 
olika länder. Vad odlar man i Somalia? Vad odlar 
vi i Sverige? Kan man odla under vinterhalvåret i 
Sverige? Vad heter gräva och frö på svenska? Vi 
jämför vad olika grödor heter på de olika språken 
– dari, somaliska, svenska, tigrinja, mandarin och 
arabiska. Det visar sig att de flesta av eleverna har 
erfarenhet av odling i hemlandet och en kvinna 
berättar om familjens olivlundar i Syrien. 
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Vi delar upp oss i mindre grupper och fördelar 
arbetsuppgifter. Det stora projektet för dagen är 
att påbörja bygget av en större odlingsbänk. Det 
blir tydligt att här behövs alla och här tas allas olika 
erfarenheter tillvara. I gruppen finns bland annat 
snickare, jordbrukare, svarvare och växthusarbetare. 
Vi mäter, sågar, spikar, hämtar jord och kompost. 
Det blir många nya ord på svenska, glada tillrop och 
skratt. Vi skördar de sista mogna tomaterna i det lilla 
växthuset, städar och sår vintersallad. Just då vet vi 
inte att den första sådden kommer att slukas av den 
hungriga spanska skogssnigeln. 

Uppskattade är de måndagsträffar vi hinner 
med innan de nya restriktionerna införs. Nu ser 
vi framemot att möta de första vårlökarna i vår 
odlingsbänk, så grönsaker och till hösten skörda 
vitlök och jordärtskockor. 

/Linda Hagmar

Arbetsgrupper 

Vi räknar med att smittan avtar så att det blir möjligt 
att genomföra en hel del aktiviteter när det blir 
varmare och växtsäsongen har kommit igång. Då 
finns det plats för nya deltagare i de arbetsgrupper 
som är igång.

• Bergfeltska skötselgruppen som startar med 
årets planering av skötselinsatserna i den gamla 
prostträdgården som vår förening har hand om. 
Sedan blir det huvudsaklingen praktiskt arbete 
i trädgården en gång i veckan på måndagar. 
Många är nu äldre i gruppen och vi skulle behöva 
några yngre krafter. Nya deltagare är välkomna. 
Anmälan till Inez Zackrisson. 

Bergfeltska trädgården är fin på våren

• Vi har också en ny arbetsgrupp som ska ägna sig åt 
att skapa en fruktträdslund vid gården Kolebacka i 
Fontin. Anmäl intresse till Peter Andreasson. 

Tidigare beskärningskurs

• Vi har två växthusgrupper. De är för tillfället full
satta, men det går att intresseanmälan sig till Inez 
Zackrisson eller Monica Wallin. Växthusgrupper
na håller till i kommunväxthuset där de träffas 
på måndagar och onsdagar. De kan odla fram 
utplanterings växter, örter, grönsaker och perenner. 
Överskottet av denna odling blir plantor som vi säl
jer på vår årliga växtmarknad och på vår skördefest.

Växthusgrupperna

Tidig höst träffades vi och började grupperna. Första 
träffen var vi många och såg fram emot att träffas 
och planera för 2021. Tyvärr var Corona inte över 
och det blev restriktioner.

Trots allt träffades vi  i mindre grupper och har sått 
många perenner som har placerats ute i pallkragar. 
Stockrosor grodde bra och är omskolade.

Grupperna börjar i februari och börjar så och även 
sätta sticklingar av pelargonier.

/Inez

Murgröneviol
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Änglatrumpet

Program
4 mars, kl 18:00 – Beskärning och ympning 
(aktivitet 0304)  
Genomgång av olika metoder och förutsättningar. 
Vi träffas i kommunväxthuset ovanför brandstation. 
Helgen efter blir det praktisk beskärning i någon 
av deltagarnas trädgård. Vi fortsätter 12 ggr i 
april med att ympa in fruktträdssorter på inköpta 
grundstammar. Anmälan till Peter Andreasson. Tänk 
på att det kan vara begränsat deltagarantal som för 
tillfället är max 8 personer

29 mars, kl.13:00 – Bergfeltska, första träffen

17 april, kl.11:00-14:00 – Arbetsdag i Bergfeltska

Arbetsgrupper 
Måndagar kl. 18.00 Bergfeltska skötselgruppen 

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

Kolebackagruppen – Detta är en ny grupp och dag 
bestäms senare av deltagarna. Kontaktperson är 
Peter Andreasson. 

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
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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

Dags att ta in kvistar att driva i blom! 

/ Inez

Kvistar av forsythia

Rolf Oesterreich avgick som revisor vid årsmötet 
2020. Hans största insatser har vi sett i Bergfeltska 
trädgården och där fortsätter han efter bästa 
förmåga. Vi ses i trädgården när det börjar våras, 
Rolf!

Rolf Oesterreich


