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Hej trädgårdsvänner!
Sommaren har varit varm och vi har fått regn, det har 
kommit lite olika i kommunen. Träd och buskar har 
blommat bra, fick mycket regn i våras. Sommarblommor, 
som vi sådde i Växthuset och sålde har varit fina. Nu är 
det sensommar och vi går mot höst. Vi har haft några 
utflykter men restriktionerna är inte borta, vi börjar med 
Höstmarknad i år, då är vi utomhus.

Med önskan om en fin Höst!

Styrelsen / Inez

Årsmöte
Årsmötet kommer i år att vara i Kommunens växthus, 
torsdagen 28 oktober kl.18:00.

Ingen fika! Anmälan till inez.zackrisson@gmail.com

Halland
Vår resa till Halland har vi skjutit upp, men vi hoppas det 
kan bli av 11-12 juni 2022. Föreningen kommer att sponsra 
resan och det gäller de som är medlemmar 2021. 

Hur hittar man till Gullmarsfjordens 
plantskola?
Plantskolan ligger inte alls vid Gullmarsfjorden. Ägaren 
flyttade från Gullmarsfjorden för 40 år sedan men behöll 
namnet, när plantskolan kom till Vågsäter, 10 km in i 
landet från Munkedal och Skredsvik. 

Det började inte så bra för min del. Jag litade på, och 
följde Google Maps som visade oss en omväg in till 
plantskolan. Vi fick köra förbi Valbo Ryr och därifrån 
vidare runt en stor sjö och in på en mindre väg som blev 
ännu mindre och knappt körbar innan vi till slut kom 
fram rejält försenade. 

Plantskolans ägare Tommy Ahnby och hans fru Vivi 
tog emot vårt sällskap. Han berättade om vad som 
fanns i plantskolan och varnade för att krukorna inte 
fick flyttas eftersom de var placerade exakt under en 
droppvattningspunkt. För övrigt fick vi gå runt bland alla 
plantor och plocka ihop det vi ville ha.

När Tommy startade plantskolan 1983 fanns det i stort sett 
bara tre olika magnolior i handeln. Nu räknar han med att 
han har minst 300 olika sorter i plantskolan. På den tiden 

när den startade så fanns det bara plantor som salufördes 
med jordklump. De var alltså uppgrävda i plantskolan och 
transporterade från Holland till Sverige. Detta gjorde att de 
hade svårt att överleva eftersom magnolior har ett utbrett 
ytligt rotsystem som inte kom med. Om man ska flytta 
en magnolia ska man helst kapa rötterna något år innan 
man flyttar den, eftersom den då får fler rötter närmast 
stammen. Numera odlas de alltid i kruka.

Hortensiorna blommade i plantskolan

Vid den lummiga gamla kvarndammen med sina näckrosor 
fanns några rariteter som stammade från de amerikanska 
poppelmagnoliorna som han hade fått ympar från 
stadsträdgårdsmästaren i Enköping som i sin tur hade 
fått dessa från USA. De har blivit stora och verkade trivas 
i närheten av vattnet. Den rätta tiden att se de vackra 
blommorna är i slutet av maj. Vårt besök var 29 augusti.

Tommy visade oss magnolior vid kvarndammen
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Att träffa folk i föreningen som man inte sett på över 
ett år, det var trevligt. Alla hade åkt dit i egna bilar. 
Efter rundvandring bland uppställda växter och i flera 
tunnelväxthus hittade vi alla våra favoriter bland 
magnolior, lönnar, rhododendron och många andra 
exotiska buskar och träd.

/Peter

Odling SFI
Den varma sommaren 
har verkligen varit 
gynnsam för SFI 
elevernas fina 
odlingar. Eleverna 
som läser svenska på 
Vuxenutbildningen i 
Kungälv planterade 
under våren ut 
tomatplantor samt 
gurka och squash i 
det lilla växthuset. 
Förutom växthuset så 
odlar eleverna även i 
en större pallkrage som 
tillverkades under hösten 2020. Där har eleverna bland 
annat odlat vitlök, rädisor, sallad, jordärtskockor m.m. 

Under sommaren har eleverna och medlemmar ur 
Kungälvs trädgårdsförening hjälpts åt att vattna, gödsla 
och binda upp växterna. Det gäller att hålla reda på vilka 
tomater som behöver tjuvas och inte. I växthuset finns 
allt från små körsbärstomater till stora bifftomater.

På vägen till och från 
växthuset tränar 
eleverna svenska och vi 
konstaterar att många 
växter finns i elevernas 
hemländer medan 
andra är helt nya. En 
del provsmakar hallon 
och björnbär för första 
gången. Vi repeterar 
siffror på svenska 
genom att räkna olika 
saker på vägen och 
repeterar färger med 

hjälp av sommarblommor.

Eleverna skördar nu sina grödor 
för fullt; tomater, sallad, gurka och 
vitlök. I klassrummet har eleverna 
bland annat gjort sallad och vi har 
gått igenom användbara vardagliga 
ord så som hacka, skära, blanda, 
kniv, skärbräda m.m

Djupedal
Det har blivit tradition att åka till Jonas i Djupedal, 
alltid lika trevligt att komma dit. Hans fina perenner 
och den ordning han har i sina bäddar. Jonas berättar 
om perenner och är verkligen kunnig.  Vi fick smaka på 
tomater och vindruvor, vindruvsväxthuset är fantastiskt. 
Som vanligt har jag köpt mer än planerat, men det finns 
alltid nya sorter och nya rabatter går alltid att gräva.

För den som inte vet det, kan vi berätta att plantskolan 
ligger på Hisingen och att han Jonas är grossist som 
leverarar till återförsäljare och botaniska trädgårdar

Perenner hos Jonas i Djupedal

/Inez

Arbetsgrupper 

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

Bergfeltska trädgården

Nu börjar trädgården gå över i sensommar och 
höstfägring. Det senaste torra och soliga vädret har 
hjälpt skötselgruppen i ansträngningen att få trädgården 
välskött och proper. Nya perenner och lökar ska 
planteras. Vi har besökt Djupedals plantskola för att hitta 
lite nyheter till de olika rabatterna. Trädgården är väl värd 
ett besök. Och om du vill ha koll via sociaciala medier 
så finns det en facebooksida för Bergfeltska trädgården. 
I skötselgruppen finns det plats för fler. Man kan helt 
enkelt komma till trädgården när vi är där på måndagar 
från klockan 15.
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Det blommar fortfarande i Bergfeltska trädgården

/Peter

Växthusgrupperna

Växthusgrupperna börjar 13 september i kommunens 
växthus kl.18:00. Det finns lediga platser, hör av er till 
Monica Wallin, mawo@hotmail.se

Kryddtagetes och Linnetagetes
/Inez

Program
25 september – Äpplets Dag med Höstmarknad  
Kommunens Växthus kl.10:00-14:00  
För medverkan att sälja, anmälan och frågor till Inez.
zackrisson@gmail.com, senast den 20:e september.

28 oktober – Årsmöte i kommunens Växthus kl.18:00. 
Anmälan till inez.zackrisson@gmail.com

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

Äpplets dag och höstmarknad 
25 september
Har du egen frukt som du inte vet namnet på? Då kanske 
vi kan hjälpa dig. Fruktskörden ser lovande ut i år. Vi 
har anlitat två pomologer från Pomologiska föreningen. 
De har med sig en fruktutställning och det finns 
möjlighet att provsmaka olika sorter. Denna gång har vi 
höstmarknad samtidigt. Medlemmar och andra lokala 
försäljare kommer att duka upp skörden av grönsaker och 
frukt. Vi följer riktlinjerna med max. antal och uppmanar 
alla att följa anvisningar om avstånd och inte komma 
med sjukdomssymtom.

• Pomologer är på plats för sortbestämning, 20 kr/sort. 
Tag med 5 välutvecklade frukter av varje sort.

• Medlemmar är varmt välkomna att sälja växter, 
grönsaker, äpple, sylt och annat nyskördat. Medtag 
eget bord.

• Kostnad för medlemmar/ bord 50 kr

• Kostnad för medlemmar med företag, 200 kr / 3m

• Kostnad för ej medlemmar, 300 kr / 3 m

• Medtag parasoll eller tält.

• Vi anpassar efter Folkhälsomyndigheten

• Anmälan till inez.zackrisson@gmail.com  
senast måndag 20 september.

Agneta och Anna gjorde fruktbestämning 2018

/Peter

Höstmarknaden 2019


