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Trädgårdsvänner!
Året är snart slut och vi har inte arrangerat så mycket. 
Årsmötet med föreläsare och fika kunde vi ha, trevligt 
att träffas som vanligt. Nu planerar vi för våren, har en 
del som vi fick ställa in under året som gått. Hoppas 
att det nya året innebär att vi kan träffas och besöka 
trädgårdar och göra utflykter.

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen /Inez

Datastrul på årsmötet
Vår årsmöte blev senarelagt också detta år. Vi träffades 
i en hörsal i Mimers hus i slutet av oktober. 

Hela styrelsen blev omvald tillsammans med revisorer. 
Ulf Bergin avgick från valberedningen och avtackades av 
ordförande Inez som överräckte en present. handlingar 
finns på http://kungalvstradgard.se/arsmote-2019/

Gerben Tjeersma var kvällens attraktion. Tyvärr 
började hans föredrag med datastrul. Hans bilder 
blinkade hela tiden och en inkallad vaktmästare kunde 
inte hjälpa till. Till slut kunde vi ändå få se hans bilder 
som var från olika insamlingsresor. Gerben visade sina 
bilder och berättade inlevelse fullt om strapatser och 
kontakter med lokala botaniker och om de speciella 
miljöer som behövdes för olika vilda växter och deras 
betingelser.

Ulf Bergin avtackades på årsmötet

/Peter

Med nästa Hemträdgården kommer årets 
inbetalningskort. Tänk på att den ska vara betald 
senast 31 januari.

Äpplets dag och höstmarknad
Äpplets dag inträffar varje år 25 september.  
Vi hade anlitat två pomologer som kom till vårt 
växthus ovanför brandstation denna dag. Samtidigt 
blev det höstmarknad utanför växthuset. Det var 
huvudsakligen medlemmar i föreningen som sålde 
sin skörd. Vädret gynnade oss med sol som kanske 
lockade många besökare. Och det blev snart en 
verklig anstormning. Vi hade hela tiden en lång kö av 
personer som ville veta namnet på sin frukt. Agneta 
och Anna hade det svettigt med många kluriga frukter, 
men också en del lätta. När klockan blev två var det 
fortfarande en kö så att det blev en stunds övertid för 
fruktkännarna. Marknaden med olika försäljare pågick 
hela tiden på utsidan.
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Många fick stå i kö för sortbestämning av frukten

/Peter

Trädgårdsväxter och pollinerande 
insekter
Så här i vintertid är det en och annan som tänker på 
en vår och sommar i trädgården och alla upplevelser 
av blommor vi snart skall få. Lika viktigt för trädgårds 
känslan är när vi ser första nässelfjärilen och 
jordhumledrottningen söka nektar bland tidiga 
vårlökar, lungört eller krusbärsbuskar. 

Beroendet mellan blomväxt och pollinerande insekt 
är uråldrigt och en förutsättning för fröbildning, frukt 
och bär. Genom att med lite eftertanke välja växter till 
vår trädgård kan vi gynna både vilda pollinerare och 
tambin. 

En del av den biologiska mångfalden. Tambin, vildbin, 
humlor, blomflugor och dagfjärilar besöker gärna våra 
odlade växter. Alla söker de mat i våra blommor i form 
av nektar och pollen. Enkla blomformer där blommans 
inre med ståndare och nektarie är lätt åtkomliga 
gynnar insekterna. Vissa pollinerare är dock anpassade 
till djupare blommor som digitalis, stormhatt, 
riddarsporre och blåklockor. 

För pollinerande insekter är sorter med dubbla blommor 
inte lika intressanta, eftersom ståndarna här ombildats 
till kronblad och pollen saknas. Bland rosor. pioner och 
dahlior finns ett enormt sortiment så möjligheterna är 
stora att tillfredsställa både öga och bin genom att välja 
mer ursprungliga sorter. Bärbuskar, fruktträd, kryddväx-
ter och lökar av Allium-släktet, alla lockar de insekter i 
mängd. Rhododendron attraherar humlor. 

Vi vill ha blomning under hela växtsäsongen, bin och 
humlor gynnas av det. Senare perenner som rudbeck-
ia, anisisop, verbena,,nepeta, kärleksört, olika väddar-
ter ger färg och fjärilar i rabatten under sensommaren. 
Många sommarblommor älskas av bin. Snokört, gur-
kört och enkla tagetes är exempel, många fler finns. 

Föreningen har tagit fram en lista på bra växtval både 
vackra för ögat och attraktiva för pollinerare. Vissa 

av dessa blommor kommer onsdagsgruppen att dras 
fram i vöxthuset och sälja under maj månad. Håll utkik 
i fläderbladet. 21 april hålls en temakväll över ämnet 
med intressant föredrag, se separat kallelse.

/Lars

Grundstammar och ympkvistar 

Fruktlunden vid Kolebacka behöver en insats nästa 
år. Då ska vi plantera ytterligare några gamla sorter 
och skydda dem mot skadedjur. Vi ympar själva från 
kvistar som vi samlar in under hösten och vårvintern. 
Grundstammar och ympar från olika fruktsorter 
kommer att beställas från en plantskola och om någon 
vill ha egna grundstammar eller ympkvistar kan vi ta 
med detta i vår beställning. Senast vid årskiftet vill jag 
ha önskemål om detta. För de som vill vara med blir 
det gemensam ympning i växthuset 23 april.

/Peter

Tredje gången gillt

Nu hoppas vi att smittläget inte sätter stopp för vår 
planerade bussresa till Halland nästa år. Vi reser från 
simbadet i Kungälv kl 8 på lördagsmorgen 11 juni. Där-
efter går resan söderut med fyra olika trädgårdsbesök. 
Höjdpunkten blir nog Norrvikens trädgårdar utanför 
Båstad. I Varberg blir det övernattning på hotell med 
gemensam middag. Nästa dag fortsätter rundresan i 
Halland till fyra olika besöksmål och sedan hem till kl 
19. Fullständigt program finns på föreningens hemsida.

/Peter

Växthusgrupperna

Dörrkrans

Vi samlades i Växthuset, gjorde dörrkransar, drack 
glögg och pepparkaka och hade trevligt i Växthuset.

/Inez
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Bergfeltska trädgården

Nu går trädgården in i sin vintersömn. Under 
november blev det ovanligt mycket med löv som 
vi krattade upp och fyllde med i komposten till 
brädden. Nu väntar vi på nästa år och den fantastiska 
vårblomningen.

I novembermörkret hade Kungälv en Kulturnatt inne i 
centrum med aktiviteter utmed Västra gatan och fram 
till Bohus fästning. Vår förening hade tänt marschaller 
och eldkorgar i trädgården samtidigt som ett gäng 
ungdomar sjöng vackert och viftade med ljusstavar. 
Det blev en kväll med mycket folk på stan. Många var 
nog överraskade men med detta stora intresse kanske 
det blir en fortsättning med fler kulturnätter.

Bergfeltska trädgården lystes upp av levande ljus 
under kulturnatten

Program
3 mars – kl 18:00 Beskärning och ympning i 
Vuxenskolans lokal Rådmansgatan 30.  
Helgen efteråt blir det praktisk beskärning i någon av 
deltagarnas trädgård. Kursen fortsätter sedan med 
ympning i slutet av april för att få ett eget fruktträd. 
Anmälan senast 20 febr till Peter Andreasson.

19 mars – Familjelördag Byta fröer 11:00-13:00 i 
Mimers Hus.

31 mars – Årsmöte. Föreläsning av Jesper Lindblad. 
Anmälan till Inez, medlemmar bjuds på fika!  
Tid: 18:00. Se mer info på sista sidan.

21 april – Föreläsning Jesper Lindblad Kvarnkullen Stora 
salen 19:00. Se mer info på sista sidan.

23 april – Kungälv 50 år

11-12 juni – Hallandsresa, se hemsidan.

Arbetsgrupper 
Måndagar kl. 15.00 Bergfeltska skötselgruppen  
gruppen börjar i februari

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@telia.com

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

Föreläsning 21 april, Kvarnkullen Stora salen, 
fri entre. 19.00.

Kungälvs trädgårdsförening, Naturskyddsföreningen 
och Inlands Biodlare.

Insekterna försvinner i alarmerande snabb takt. 
Vad beror det på? Vad kan vi göra för att hejda denna 
biologiska utarmning?

Vilka är våra främsta pollinatörer och hur hjälper i 
dem?

Dessa och andra frågor gällande vår biologiska 
mångfald försöker jag svara på i denna föreläsning.

Årsmöte 31 mars, föreläsare Jesper Lindblad.

Mångfaldsträdgård 
Så kan du göra för att skapa en trädgård gynnsam för 
vilda bin, fjärilar och andra pollinatörer.

Enkla, öppna blommor gynnar insekterna.

Andra marknader

Växtmarknaden i Uddevalla blir 4 juni men i Botaniska 
trädgården blir det inget. 

Däremot blir det större marknad i Borås 19 juni i 
samband med Trädgårdsamatörernas riksmöte.

Ytterligare en bild på en dörrkrans för lite inspiation 
för den som vill göra en själv.

Dörrkrans


