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Trädgårdsvänner!
Vi går mot våren och ljusare tider och har en 
föreläsning i samband med Årsmötet.

Inga aktiviteter under 2 år, men nu har vi gjort 
program för våren, hoppas att vi ses på våra 
arrangemang.

Styrelsen /Inez

Varför behöver man beskära?
Jo, det är framför allt fruktträd som behöver beskäras. 
De senaste åren har vi regelbundet samlats några 
intresserade medlemmar för att lära ut den ädla 
konsten att beskära. Man vill ha stora och goda 
frukter i sina träd. Mycket i beskärningstekniken går 
ut på att glesa ut grenverket så att ljuset kommer in i 
kronan och får frukten att utvecklas och bli frisk. Årets 
deltagare har träffats en gång i Vuxenskolans lokal och 
en andra gång i en av deltagarnas trädgård. Det var ute 
i Lökeberg som vi fick gästa familjen Lundins trädgård 
och ta oss an ett flertal äpple- och pärontträd. Solen 
och sågandet i träden värmde oss. Och det gjorde 
också fikat som vi kunde avnjuta i ute i trädgården. 
Nästa gång träffas vi 23 april i kommunväxthuset för 
att ympa egna fruktträd av äpple eller päron.

Beskärningskurs 2022

/Peter

Öppen trädgård
Våra medlemmar har fina trädgårdar och vi hoppas 
att ni vill öppna era trädgårdar, lördag och söndag 
9-10 juli 11:00-15:00.

Visa runt i trädgården, sälja plantor och kaffe med 
kaka. Alltid omtyckt med hembakat!

Välj 1 dag eller båda dagarna, vi sätter ut på Hemsidan. 
Alla bjuds in, inte bara medlemmar. Anmäl er till Pia, 
epias2002@gmail.com  senast 3 juli.

Inez trädgård

Nya medlemmar 

De som har gått med i föreningen under 2020-2021 
blir inbjudna till Växthuset och får se våra odlingar, vi 
berättar om föreningen och bjuder på fika.

/Inez
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Trädgårdstips med Maj-Lis Pettersson

Maj-Lis Pettersson är en av Sveriges mest välkända 
trädgårdsexperter, känd från bland annat Odla med 
P1. Nu besöker hon Kungälv för att dela med sig av 
sina kunskaper om odling och växtskydd.

Maj-Lis Pettersson

Växthusgrupperna

24 ivriga odlare träffas i Växthuset måndag, onsdag 
och fredag. Vi börjar i januari och sådderna kommer 
igång i februari, det sås något varje vecka. Perenner 
såddes i höstas och de tas in i Växthuset. När det blir 
lite varmare är vi på baksidan av Växthuset och sköter 
om Skuggträdgården där har vi också pallkragar med 
perenner.

Vi träffas och har alltid fika, byter erfarenheter om 
förra årets plantor var bra eller om vi fick bra skörd av 
tomater och gurka.

Efter att ha haft restriktioner i 2 år är allt positivt.

Växtmarknaden blir lördagen 21 maj kl.10:00-14:00 vid 
Kommunens Växthus.

Arbete i Växthuset

I slutet av november i mörkret, rensade vi vår odlings-
bädd, för att tulpaner, krokus och påskliljor skall 
komma fram i vår. Samtidigt skördade vi fina morötter 
och  palsternackor.

Morötter från odlingarna
/Inez

Bergfeltska trädgården

Krokus i Bergfeltska trädgården

Skötselgruppen som jobbar med Bergfeltska 
trädgården har träffats några gånger i Vuxenskolan 
lokal i Kungälv. På gång i år är lite nya växter, eventuellt 
etiketter för växter i trädgården, guidning för 
utländska besökare samt sedvanligt firande av Kristi 
himmelsfärds dag i maj. Runt påsken beräknar vi att 
börja jobba i trädgården på måndagar som vanligt. 
Det finns plats för fler i gruppen. Kontakta via e-post 
kungalvstradg@gmail.com, eller någon i gruppen, eller 
kom till trädgården när vi är på plats på måndagar.

/Peter
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Julrosor i Bergfeltska trädgården

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

31 mars – Årsmöte. Föreläsning av Jesper Lindblad, 
Mångfaldsträdgård. Hörsal 2, Mimers Hus, kl. 18:00.  
Anmälan till inez.zackrisson@gmail.com, medlemmar 
bjuds på fika! 

9 april – Frukostföreläsning med Majlis Petersson, känd 
från Odla med P1. Kl.10:00, Hörsal 2 Mimers Hus. Fri 
entré.

21 april – Föreläsning Jesper Lindblad, Biologisk 
Mångfald. Kvarnkullen, Stora salen. Kl.19:00 Fri entre. 
Samarbete med Naturskyddsföreningen Kungälv, Södra 
Inlands Biodlare och Studiefrämjandet Kungälv

23 april – Ympning av fruktträd i växthuset, kontakt 
Peter Andreasson

4 maj – Nya medlemmar 2020 o 2021 besök i Växthuset 
inbjudan kommer.

12 maj – Garden Center Rollsbo kl.18:30 anmälan till 
annelie.sorensen@pwc.com

21 maj – Växtmarknad vid Kommunens Växthus. 
Växthusgrupperna säljer, perenner, sommarblommor, 
kryddor, tomater, gurka mm. Kl. 10:00-14:00

6 juni – Kungälv 50 år.

11-12 juni – Hallandsresa, se hemsidan. 
Avreseplatsen är ändrad från Simbadet till Kungälvs 
Parken .Alla som är medlemmar 2021, betalar 1990kr.

9-10 juli – Öppen trädgård hos våra medlemmar. 11:00-
15:00, anmälan till epias2002@gmail.com senast 2 juli.

Arbetsgrupper 
Måndagar kl. 15.00 Bergfeltska skötselgruppen  
gruppen har startat med planering och är i trädgården 
från 11 april

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

Årsmöte 31 mars, föreläsare Jesper Lindblad.

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

Föreläsning 21 april med Jesper Lindblad,  
Kvarnkullen Stora salen, kl. 19.00. Fri entre.

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.

Bergfeltska trädgården, snödroppar

Andra marknader

Vårfest på Tofta Lycke 9 april, 11:00-15:00

Växtmarknad Uddevalla 4 juni

Växtmarknad Borås. 19 juni

Hallandsresan 

Föreningen kommer att sponsra resan, samma pris 
som när vi planerade att åka, 2020.

Sponsringen gäller medlemmar, 2021, detta upplystes 
om i Fläderblad nr 3.

Bergfeltska trädgården, snöklocka


