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Hej trädgårdsvänner!

Ännu är det inte förändrat i samhället men vi ser fram 
emot hösten och hoppas på att vi skall kunna träffas.

Under sommaren har vi trädgården att glädjas åt, allt 
som blommar, våra tomater mognar, gurkorna växer och 
allt annat i trädgården.

Trevlig Sommar!

Styrelsen/ Inez

Fruktlunden vid Kolebacka
Frukt var temat vid en träff i trädgårdsföreningen 
vid Kolebacka i Fontin. Det var första gången som vi 
träffades. Förra året planterades sju gamla sorter av 
äpple där. Tyvärr hade sork delvis ätit upp rötterna på 
några av de nysatta träden. Därför måste vi försöka 
skrämma bort sorken innan vi fortsätter att planterar fler 
träd. Tanken är att vi ska plantera och sköta om nya träd 
av gamla fruktsorter, gärna med lokal anknytning och 
som kanske inte finns på marknaden. Vår förening skaffar 
fram träden och kommunen bidrar med jord och annat 
material vid planteringen.

Samling vid Kolebacka

Vi fikade vid ladugården och pratade om fruktodling. 
Jag hade med ympris och några grundstammar som 
jag använde för att visa hur man kan göra en barkymp. 
Kent från Vinningstorp berättade att han storsatsade 
på äppelodling med 400 nyplanterade träd inom en 
inhägnad åker. Det ska bli intressant att följa detta.

Heine var glad att hans gårdsäpple hade överlevt som 
ymp och garanterade nu att den skulle bli ompysslad. 

Lars-Olof hade skaffat grundstammar från Gränna 
plantskola. Han vill ha pelaräpple av dem och som han 
senare ska ympa in på grundstammarna. På hemvägen 
stannade jag hos Hagberg på Västra gatan. Han hade 
gått hårt fram med beskärning på sina fruktträd och nu 
var det inte många blommor på några av dem. Framöver 
hoppas vi på fortsatt utbyte mellan oss fruktälskare. Vi 
har ett forum på Facebook, där vem som helst kan delta. 
Man går in på Kungälvs trädgårdsförenings Facebooksida 
och där finns en grupp som heter Fruktodling som man 
kan bli medlem i eller bara kolla på.

/Peter

Nysatt äppelträd vid Kolebacka

Odlingsprojekt med SFI
Det gröna samarbetet mellan Kungälvs trädgårdsförening 
och elever som läser SFI på Vuxenutbildningen har 
fortsatt under våren. En lyckad kombination där vi odlar 
och samtidigt tränar det svenska språket. 

Under våren har det varit spännande att få följa 
utvecklingen av de blomsterlökar som planterades 
i den nybyggda odlingslådan i höstas. Snödroppar, 
pärlhyacinter, hyacinter, narcisser, tulpaner och allium 
har avlöst varandra i en lång, fantastisk blomning. En 
lite kallare vår har gjort att vi har kunnat njuta länge 
av blomsterprakten. Vitlöken och jordärtskockorna, 
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som också sattes i 
höstas, har sträckt i 
väg och vi ser fram 
emot att kunna laga 
en god soppa till 
hösten.

I vår har eleverna 
bland annat sått 
sallad, spenat, 
rädisor, koriander 
och snart börjar 
det bli dags att 
skörda de första 
primörerna. Efter 
att ha vårstädat det 
lilla växthuset, så 
fylldes detta med 
squash, gurka och 
många olika sorters 
tomater. Att skriva skyltar till det som har såtts blir en bra 
språkträning, för det är inte lätt att lära sig att skilja på 
de svenska vokalerna när vissa bokstavsljud kanske inte 
ens finns på modersmålet. Under sommaren kommer 
eleverna fortsätta att gå till växthuset för att sköta om 
sina grödor och träna svenska. 

/Karl

Fruktdag i höst 
Har du egen frukt som du inte vet sortnamnet på? När 
det blir fruktdag i Kungälv i slutet av september kan alla 
få hjälp med sortbestämning. Vi kommer också att ha 
en fruktutställning med viss provsmakning. Är du lycklig 
fruktodlare med olika sorters frukter? Då kan du få 
bidra till vår fruktutställning. Vi tar tacksamt emot detta. 
Kontakta Peter Andreasson.

/Peter

Pomologen Agneta med fruktutställning 2018

Arbetsgrupper 

Nu när vaccinationerna kommit igång ordentligt ökar 
möjligheten för fler aktiviteter under senare delen av 
sommaren och i höst.

Bergfeltska trädgården

Skötselgruppen, 
i år förstärkt 
med några nya 
medlemmar, 
har jobbat flitigt 
varje måndag 
för att hålla 
planteringarna 
ogräsfria och 
växtligheten i 
övrigt under 
kontroll. Vädret 
var till en 
början ovanligt 
kallt och regnigt 
i maj. Men när 
värmen kom 
blev det en 
riktig explosion av grönska och blomning. När man är i 
trädgården kan man också bara vara där och passa på att 
njuta av alla dofter och färger. 

/Peter

Blomsterprakt i Bergfeltska trädgården

Växthusgrupperna

Vi har odlat under måndag, onsdag och fredag. På 
grund av corona har vi inte varit så många samtidigt i 
Växthuset.  Vi har också odlat lite mindre eftersom det 
var osäkert om vi skulle kunna ha någon marknad.

Våra perenner som vi har vid Växthuset
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Nu blev det ingen marknad men vi lyckades ha försäljning 
några eftermiddagar och vi hade nöjda medlemmar som 
kom och handlade.

Växthuset är städat och vi tar ledigt över sommaren och 
börjar igen till hösten.

Det finns lediga platser i måndagsgruppen för den som är 
intresserad.

Vi har mycket rådjur vid Växthuset, därför har vi byggt in 
odlingsbädden.

/Inez

Program, kan ställas in
29 augusti – Besök hos Tommy Ahnby, Gullmarsfjordens 
plantskola, Munkedal  
Anmäl till Maria, senast 27 augusti, tid fås vid anmälan. 
Samling: Eriksdal, åker med egen bil. 
Gullmarsfjordens plantskola ligger i Bohuslän och drivs 
av Vivi och Tommy Ahnby. Leverar magnolior, azaleor, 
japanska lönnar, trädpioner, bambu m.m. 
Säljer inte till privatpersoner.

2 september – Besök hos Jonas, Djupedal kl. 18:00 
Samling: 17:30 vid Eriksdal. Anmäl till Inez.  
Åker med egen bil. 
Djupedals plantskola ligger på Hisingen och drivs av Jonas 
Bengtsson, som är expert på perenner och också ingår i 
tidningen Allt om Trädgårds expertpanel. Jonas har vid 
flera tillfällen varit med på Botaniskas växtexpeditioner 
runt om i världen. 
Säljer inte till privatpersoner.

9 september – Besök hos Jonas Djupedal kl.18:00 
Samling: 17:30 vid Eriksdal. Anmäl till Inez.  
Åker med egen bil.

Arbetsgrupper 
Måndagar kl. 15.00 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: 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

Beskärning och ympning
Det är alltid lika spännande att se hur väder och andra 
förutsättningar påverkar frukt och bärskörden. I år 
var det regn och kyla när de tidiga fruktträden och 
bärbuskarna blommade. Det ledde till att det inte var 
så många pollinerande insekter framme. Senare delen 
av maj och början av juni var mer gynnsam och det ger 
förhoppning om att det kan bli bra pollinering. 

Varje år på senvintern har vi haft beskärningskurs och 
fortsatt med att ympa fruktsorter på grundstammar. Man 
kan köpa ympar och grundstammar från plantskolor. I 
år samlade jag in beskärningsris från bekantas fruktträd 
och från Bergskreva gård i Ödsmål, som vi besökte med 
beskärningskursen. Grundstammar köpte vi från Rögle 
plantskola. Vi hade kurs i början av april med munskydd 
och såg till att hålla avstånd. 

Vi tränade på att skära till kvistarna så att de passade i 
grundstammen. Det är viktigt med hygienen eftersom 
snitten skulle sammanfogas för att sedan kunna växa 
ihop. Ympskotten är känsliga för infektion och kan lätt 
torka ut. För övrigt är processen ganska enkel. 

Bergskreva gård

Ympen är alltså den sort som ska bli det nya fruktträdet. 
Grundstammen är roten som ger trädet bra egenskaper 

för överlevnad och att det får en storlek som man vill ha. 
Det finns olika grundstammar på marknaden. Vi använde 
A2 som är den vanligaste grundstammen för äpple i 
trädgårdar. Den blir medelstor och har lång livslängd. I 
vissa fall kan det vara en fördel att få ett svagväxande 
träd. Då väljer man en annan grundstam som kan vara 
B9. Fördelen med B9-grundstammen är att man får frukt 
tidigare och trädet inte blir mindre. Det passar bra i den 
lilla trädgården och vid spaljering. Nackdelen är att trädet 
behöver ha uppbindning-stagning eftersom rotsystemet 
är svagt.

Per-Anders rapport om äppelträden vi ympade på 
kursen: 

Sorten Husmodern ville inte. Den grenen dog och ingen 
av knopparna tog fart. Kan man se om det kommer skott 
från roten, och återanvända den till en annan ymp? 

Rubinola och Aroma växer så det knakar. De fick varsin 
ny hink efter kursen med ny jord i. Vattnar och sköter 
om dem. Roligt att se hur livskraftiga de är, men man 
inser ju att det dröjer innan de är två meter höga och 
kan kallas fruktträd, är ju inte för oss vi jobbar med dem 
och planterar. Utan för att kommande generationer 
på Bergskreva Gård ska få njuta av fruktträden och en 
trädgård.

/Peter

Per-Anders ympar


