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Trädgårdsvänner!

Vår och sommar har varit annorlunda, nästan inga aktiviteter i 
föreningen. Årsmötet blev inställt i våras men nu kommer vi ha 
årsmötet den 29 oktober i kommunens växthus. 
Det är svårt att planera för nästa år men vi skickar ut 
Fläderbladet som vanligt och uppdaterar er med vad som som 
händer i föreningen. Meddela gärna er e-postadress så har vi 
lättare att nå er.

Med önskan om en fin höst 
Styrelsen

Vad har hänt i din trädgård?
Flera av våra medlemmar har haft sina trädgårdar öppna för 
besökare i sommar. Vi ställde frågan till några av dem om vad 
som hänt i deras trädgårdar och hur sommaren har varit. 

Cecilia Dalby bor på landet i Vinås utanför Kärna. Hennes 
tankar om trädgården är närmast poetiska. Hoppas att hon 
fortsätter att visa upp sin trädgård.

En annan som gärna delar med sig av trädgården är Gunnar 
Lengstrand som bor kustnära i Lökeberg med en fantastisk 
utsikt över Älgöfjorden. Att få en sådan fin trädgård på en så 
utsatt plats är värd all beundran. 

En utsatt och kustnära plats har också Inez Zackrisson, 
trädgårdsföreningens ordförande. Hon har anlagt sin 
trädgården där hon bor i skydd i klippskrevorna i Marstrand. 

Välkomna till Vinås!

Vad har hänt i din trädgård och hur 
har jag upplevt det? 
Den frågan fick jag av Peter att 
besvara i Fläderbladet. 

Här har blommat mycket vackert, 
dock har flera av liljorna - som 
nu är uppe i närmare 100 olika 
sorter- visat sig bli betydligt lägre 
än förra året. Kanske var det kylan 
i maj som orsakade detta? Andra 
facebookvänner i liljegruppen hade 
upplevt detsamma.  Även annat tog skada, en gul magnolia 
verkar död, en tidigare så frodig clematis tangutica blev bara 
en liten plutt.

Jag är dock väldigt nöjd med förvandlingen av ”buskaget” 
nära köksträdgården. Jag tog för ett år sedan bort en jättestor 
aronia, en forsythia och syren och satte istället rosor, liljor 
och dahlior. Det har blivit en härlig färgklick i en tidigare lite 
tråkig del av trädgården. Rosorna är Lady of Shalott, Summer 
song Frederic Chopin och Lionardo Red. Jag planterade ganska 

sent en omgång liljor från 
England och därför har jag 
till min glädje fortfarande 
ett antal som inte slagit ut 
ännu. 

”Tusen trädgårdar” 
genomfördes som planerat 
medan Land ställde in sin 
aktivitet pga corona, så 
det blev bara en större 
visning i år.  Jag hade 40 
nöjda besökare, kända och 
okända, och det var inga 
problem med att få plats 
och hålla avstånd. 

/Cecilia

Min trädgård är min borg. 

Livet är som bäst när jag en tidig helgmorgon i maj-juni går ut i 
trädgården och börjar med att bara strosa omkring och se vad 
som kommit upp, vad som blommar, vad som inte ser bra ut 
pga konkurrens med andra växter, djur och mikroorganismer. 
Efter en stund tar jag med mig en rensgaffel och en hink och 
börjar rensa bort ogräs i rabatter och grusgångar. Rensning 
och putsning är för mig en  meditation och avkoppling, 
en möjlighet till närkontakt med jorden och växterna. 
Fantastiskt komplement i livet till ett psykiskt tungt arbete som 
cancerläkare med många svårt sjuka patienter. 

Trädgårdsåret 2020 har varit bra men speciellt på flera sätt.  
Covid-pandemin! Har gjort det svårare att resa och mer tid 
har istället kunnat ägnas åt trädgården varför det har blivit två 
nya rabatter med bl a fruktträd som skall spaljeras i den ena 
rabatten.

Tusen trädgårdar!  Var med för tredje gången. Tycker det är 
fantastiskt roligt att vara med. Bara att få ägna en hel dag åt 
att prata om sin passion med människor som gärna lyssnar 
och som även späder på egot med att säga något om hur fint 
det är.

Favoritväxter under säsongen:   
Rosor och andra buskar, fantastiskt fin och lång blomning, även 
av de sommarblommande rosorna som t ex Maidens blush 
samt återblommande t ex Rush, Aprikola. Vårljung.

Perenner: Nävorna Rozanne och bergnäva (Erodium 
manescavii), Kvick-kobrakalla (Arisaema ciliatum), Olympisk 
johannesört (Hypericum olympicum), Prästkragar i överflöd, 
Violruta (Thalictrum delavayi), Gyllenröllika (Achillea 
’Moonshine’)

Dizzy
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Lökar: Stäpplök (Allium christophii), Stor stjärnlök 
(Ornithogalum magnum)

Sist men inte minst delar jag denna trädgård och passion med 
min livspartner Camilla som sköter planeringen och jag sköter 
plantering och rensning

Rosen på bilden är en modern buskros ’Rush’, framtagen av Lens 
1981, köpt i Danmark på Laubjerg rosenhave

/Gunnar

Inez sensommarrabatt

Inez är ordförande i vår förening. Hon bor på Koön i Marstrand. 
Bland klippor och vindpinade idegranar har hon och maken 
skapat en prunkande trädgård. I slutet av sommaren, i augusti 
berättade hon om sin sensommarrabatt och vad som blommat 
där under året:

Rabatten är 6 meter lång och ligger nedanför berget, ca 1 m 
bred. Börjar med dagöga, som är gul, därefter olika flox, blå, 
rosa, rosa med starkare rosa i mitten, ljusrosa med cerise i 
mitten. Trädlilja mitt i floxen, stor prästkrage Följs av vit flox 
och mörk rosa flox.

Montbretia Lucifer är planterad med jämna mellanrum i 
rabatten. Sommarblomman zinnia som utfyllnad. I framkant 
finns stjärnflocka, praktbetonika och alunrot. Tyvärr har jag 
inga namnsorter på floxen, gamla sorter som jag har fått från 
andra trädgårdar.

Inez rabatt

Djupedals plantskola
Suget efter nya växter finns nog hos oss alla. De som kom med 
till Djupedals plantskola 9 september kunde frossa i de vackert 
höstblommande perennerna som Jonas har i sin plantskola 
på Hisingen. Han berättade om sina växthus och om perenner 
som blommar på våren. Goda tomater och vindruvor som vi 
fick smaka, tillsammans med inköp av perenner gjorde oss alla 
nöjda med besöket!

Inköp från Djupedals plantskola
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Tomathuset
I år har vi varit 10 deltagare som har odlat i vårt lilla växthus. 
Tomater, gurka, physalis och paprika fanns där. Det har tagit 
tid för tomaterna att mogna denna sommar. Vi odlar i jord och 
grusbädd, i år är  plantorna i grusbädden bättre än förra året, 
vi har gödslat med gräs oftare. Indigo rose, som bilden visar, 
tar tid på sig för att mogna.

Tomatodling i växthuset, sorten Indigo rose

/Inez

Förökning av rhododendron
Nya plantor av rhododendron kan det bli så småningom av 
de sticklingar som vi fick från Mihael Zvorc när det var kurs 
i kommunväxthuset i september. Vi var åtta deltagare som 
satte skott från många spännande sorter av rhododendron. 
Nu får vi vänta några månader innan dessa får sina rötter 
och börjar växa till sig. Nästa år när värmen är tillbaka har vi 
förhoppningsvis flera egna rhododendronplantor på gång.

Annica, Maria och Birgitta satte små skott i krukorna

Program
3 oktober - Arbetsdag i Bergfeltska, kl. 10-14. Avslutas med fika. 
Alla medlemmar är välkomna!

29 oktober - Årsmöte i kommunens växthus, kl. 18:30. Det 
blir ingen föreläsare och inget kaffe. Årsmöteshandlingar finns 
på hemsidan under Om oss -> Styrelsen -> Årsmöte 2020. 
Anmälan till inez.zackrisson@gmail.com. 

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

Mycket av mina trädgårdstankar kan sammanfattas i denna 
dikt som jag skrev i sommar i en poesiutmaning:

Hur kan jag få ha det så bra?
Bo i ett paradis varje dag! 
Doft av schersmin och tobak och fläder
fyller mitt bröst och mitt hjärta det gläder.
Rosor, pioner, liljor, tagetes, 
stjärnflocka, klippstånds och allt vad de heter,
gåvor från Skaparens hjärta det är. 
Budskap om kärleken han till mig bär.

Prövningar dock han i sällheten blandar – 
sniglar och småkryp som jag måste handha.
Rådjur och dovhjort så vackra och fina,
men ack de vill äta av blommorna mina! 
Men ändå ett paradis runt mig jag ser.
Tack käre Herre, för allt du mig ger!

/Cecilia

 
Summer song Formia Fusion och White planet


