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Trädgårdsvänner!
Årsmöte i mars och föreläsning i april, nu är vi i 
gång med olika aktiviteter och trevligt att träffa våra 
medlemmar, vi har sommaren att se fram emot och att 
Föreningen fyller 15 år. Styrelsen / Inez

Hallandsresan

De som har anmält sig till resan skall ha fått faktura 
från Björks Resebyrå, om inte hör av er till  
inez.zackrisson@gmail.com.

Har bara fått 1 person som har hört av sig angående 
allergier, hör av er om ni har matallergi.

Bussresan 2015

Öppen Trädgård

Anmäl er trädgård till Öppen Trädgård 9-10 juli, 11:00-
15:00 eller den tid ni önskar. Hör av er till Pia,  
epias2002@gmail.com

Kungälvs trädgårdsförening

Föreningen fyller 15 år och det firar vi med fest, 
lördagen 3 september. Anmälan till Pia,  
epias2002@gmail.com senast 27 augusti.

Fruktträdsympning i april
Larmet gick! Ett helt outhärdligt oljud började ljuda 
när vi varit inne i kommunväxthuset. Jag hade fått 
bricka och kod till växthuset för att vår lilla grupp som 
skulle göra ympning av fruktträd. Men det blev tyvärr 
inte riktigt avlarmat när vi gick in i lokalen. Efter en 
stund kom en vakt och stängde av larmet för oss. Och 
vi kunde komma in igen. 

Vi stod runt det stora arbetsbordet och jag visade 
hur man ska skära till ympar så att de passar till 
grundstammen. Kvistarna som ska skäras till är ganska 
hårda och det gäller att ha en vass kniv. En annan 
viktig sak är hygienen. Man får inte pilla på sårytorna 
för då kan man orsaka en infektion i snittytan. 

Eleverna var läraktiga och kunde snart konsten att 
förädla ett fruktträd. Alla kunde lämna växthuset med 
ett eller flera egna fruktträd. Nu får träden stå i en 
egen kruka på en skyddad plats utomhus. Trädet kan 
planteras på sin plats nästa år och får sedan växa till på 
höjden innan det blir beskuret och format till träd eller 
kanske spaljé.

Fruktträdsympning 2022 / Peter

Årsmötet
Årsmöte Kungälvs trädgårdsförening 31 mars 2022. 
Efter två konstiga år kunde vi äntligen hålla årsmötet på 
rätt tid. 37 medlemmar deltog på mötet. Det blev omval 
på alla personer, så inga förändringar varken i styrelsen, 
eller för revisorer eller valberedning. Årsmötet 
avslutades med fika och föreläsning av Jesper Lindblad. 
Jesper är trädgårdsmästare i Kungälvs kommun och höll 
föredrag om pollinerare. På Föreningens hemsida finns 
listor över Jespers förslag på växter. / Pia
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Föreläsning av Jesper Lindblad

Föreläsningen med Maj-Lis
Den 9.april gästade Maj-Lis Pettersson Hortonom, känd 
från bland annat Odla med P1, Kungälv och Mimers.

Hon berättade utifrån sin egen trädgård och sätt att 
odla och delade med sig av sina kunskaper om odling 
och växtskydd.

Många bra tips bland annat: skaffa många skottkärror, 
de du redan har är alltid fulla. Testa alltid även om 
växten egentligen inte passar din zon, går det så går 
det. / Pia

Maj-Lis Pettersson

Föreläsning med Jesper Lindblad
Den 21e april föreläste Jesper Lindblad för knappt 
50 personer över ämnet vilda pollinerare. Att vilda bin, 
humlor och fjärilar har det tufft känner nog många 
till. Jesper gav en djupare inblick hur vi genom vår 
markanvändning inom jord och skogsbruk berövar 
våra pollinerare de blommor som de behöver. Även 
exploatering och modern skötsel av grönytor minskar 
tillgången på blommor. Han visade ett antal exempel 

på hur anlagd ängsmark eller plantering med attraktiva 
växter fungerar som en magnet för vilda pollinerare. 

På mötet delades ut faktablad som berör humlor, 
vildbin, blomflugor och fjärilar. Växtlistor följde med. 
Dessa finns nu att läsa på föreningens hemsida. 
Jesper gav goda exempel på hur man kan anlägga 
en perennrabatt som attraherar våra pollinatörer. 
Många växter är anspråkslösa och växer gärna på lätt 
mager jord. Upphöjda bäddar rekommenderades för 
att kunna odla lämpliga växter på tung lera, vanlig i 
kommunen. 

Oavsett vad man gillar för växter är det bättre för 
pollinerare med enkla blomformer. Så oavsett om man 
föredrar rosor, dahlia, astrar finns lämpliga sorter. Ofta 
äldre anspråkslösa och tåligare än nyare förädlade. 
Att ha ett vilt hörn i trädgården kan gynna faunan. 
Död ved som ger boplats åt vildbin. Vilda växter där 
fjärilslarver kan finna mat. Stenar i solöppna ytor 
och vatten som ger möjlighet till vila för insekter och 
släcker vattenbehovet. Med lite eftertanke kan vi 
gynna mångfalden i vår egen täppa.

Biologisk mångfald - föreläsning / Lars

Besök hos Kungälvs Garden Center
Föreningen och Villaägarna gjorde ett gemensamt 
besök på Kungälvs Garden Center kvällen den 12:e 
maj. Först lite fika, sen mycket värdefull information av 
Fredrik och efter det fick vi handlat.

I år hade han satt ihop och berättade runt ”den franska 
garderoben”, bra och tåliga växter för lång tid och vilka 
buskar som passar ihop. 
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Ett tips; välj inte enbart mörkröda bladverk då kan det 
kännas som en mörk vägg. Blanda med ljusgröna och 
eller vitblommande. / Pia

Växthusgrupperna

Vi samlades kl.17:00 och skolade om basilika och 
några andra sorter, tog in perenner från pallkragarna 
på baksidan. Onsdagsgruppen hade rätt många, de fick 
lite extra jord och fula blad klipptes bort. Tomaterna 
fick pinnar, som stötta.

Vi hade bjudit in nya medlemmar, till kaffet kl. 19:00 
kom 6 damer, det blev trevligt prat och vi berättade 
vad föreningen gör.  / Inez

Bergfeltska trädgården

Bergfeltska skötselgruppen sköter trädgården och 
planerar växtval. Kom gärna och var med i arbetet!

Program
4 juni – Surte Växtmarknad kl. 11:00-14:00, 
föreningen medverkar.

11-12 juni – Hallandsresa

9-10 juli – Öppen Trädgård kl. 11:00-15:00

13 aug – Skåneresa med Trädgårdsälskare i Ale. 
Anmälan till carina.wallström@gmail.com senast 15 juli 
Vi har fått erbjudande från Ale trädgårdsälskare att åka 
med på deras resa till Skåne, 13 augusti,  
se programmet på vår hemsida  
http://kungalvstradgard.se/resa-till-skane-och-ake-
truedssons-tradgard-med-tradgardsalskare-i-ale/

18 aug – Besök hos Jonas i Djupedal. Anmäl till  
inez.zackrisson@gmail.com senast 15 aug, begränsat 
antal platser. Kl.18:00 Eriksdal, med egen bil eller 
samåkning.

25 aug – Besök hos Jonas i Djupedal. Anmäl till  
inez.zackrisson@gmail.com senast 23 augusti begränsat 
antal platser. Kl.18:00 Eriksdal, med egen bil eller 
samåkning.

28 aug – Besök hos Tommy Ahnby. Anmäl till  
maria.ekenberg@skottanet.se senast 27 augusti. Kl. 
9:00 i Eriksdal, med egen bil eller samåkning.

3 sept – Föreningen fyller 15 år vilket firas med en fest. 
Anmäl till Pia, epias2002@gmail.com senast 27 augusti.

17 sept – Höstmarknad kl. 10:00-14:00. Försäljning av 
allt vad ni vill sälja, inte bara medlemmar.

27 okt – Höstmöte med Dahlia-föreläsning kl.18:30

Arbetsgrupper 
Måndagar kl. 14.00 Bergfeltska skötselgruppen  
Gruppen träffas på måndagar i trädgården. 
Kontaktperson är Sonja Dahlberg.

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

Hjälp till att hindra spridningen av 
invasiva främmande arter! 
En invasiv främmande art är en art som har flyttats från sin 
naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider 
sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, 
människor och djurs hälsa eller ekonomin.

Kommunens arbete med invasiva arter

Under 2021–2022 arbetar kommunen med att sprida 
information om och kartlägga invasiva arter och deras 
utbredning inom ett så kallat ”LONA-projekt”. Karteringen 
på kommunal mark av de invasiva växterna jättebjörnloka, 
jättebalsamin, blomsterlupin, kanadensiskt gullris, 
parkslide, vresros och skunkkalla genomfördes under 2021. 
Karteringen tillsammans med den handlingsplan som 
även togs fram, utgör ett bra underlag för att planera och 
genomföra bekämpning av arterna. Enligt EU-förordningen 
om invasiva arter är bl a jättebjörnloka och jättebalsamin 
arter som markägaren har skyldighet att förhindra 
spridning av och dessa arter är också de som prioriteras för 
bekämpning inom kommunen. 

Tips på vad du kan göra för att hindra spridning av invasiva 
arter
• Skaffa dig kunskap om vilka arter som är invasiva 

främmande arter.
• Undvik att ta hem, köpa och plantera okända arter från 

utlandet.
• Var uppmärksam och frågvis när du köper jord och 

fröblandningar så att de inte innehåller invasiva 
främmande arter.

• Kolla upp om din lokala trädgårdshandel säljer invasiva 
arter. Om så är fallet, gör dem uppmärksamma på 
det och be dem plocka bort fröerna eller växterna ur 
sortimentet.

• Släng inte trädgårdsavfall i naturen -det är ett miljöbrott.
• Släng inte invasiva växter i komposten eller i 

kärl för trädgårdsavfall. Lämna istället in till 
återvinningscentralen förpackat i försluten säck.

• Transportera inte växtavfall i öppet släp.
• Håll koll på växter du får eller ger bort, räknas de till 

invasiva arter? 

• Rapportera invasiva arter till 
https://rapportera.artfakta.se/eftersokta/ias/skapa 
eller 
https://rapportera.artfakta.se/

Ditt ansvar som fastighetsägare
• Inte odla eller sprida invasiva arter på din fastighet 

som ingår i Eu:s förordning om invasiva arter. Det gäller 
exempelvis Jättebalsamin och Jättebjörnloka.

• Bekämpa invasiva arter på din fastighet som ingår i EU:s 
förordning som Jättebalsamin och Jättebjörnloka. 

• Sprid inte invasiva växtarter utanför din fastighet som 
finns på den nationella listan som kanadensiskt gullris, 
parkslide, blomsterlupin och vresros.

• Var försiktig om du bestämmer dig för att bekämpa 
invasiva arter. Använd inte röjsåg vid bekämpning 
eftersom den delar växten i små delar som sprids lätt.

• alltid Naturvårdsverkets råd om bekämpning:  
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/
invasiva-frammande-arter/metodkatalog-bekampning/. 

Invasiva främmande arter på EU:s förteckning
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/
invasiva-frammande-arter/pdf/forteckning-av-invasiva-
vaxter/eu-listade-invasiva-frammande-arter-vaxter.pdf

Invasiva främmande växter på den nationella listan
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-
frammande-arter/aktuellt/nationell-forteckning-over-
invasiva-frammande-arter/
• Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) 
• Parkslide (Reynoutria japonica)
• Vresros (Rosa rugosa)
• Kaukasiskt fetblad (Phedimus spurius) 
• Sibiriskt fetblad (Phedimus hybridus)
• Kotula (Cotula coronopifolia)
• Spärroxbär (Cotoneaster divaricatus)
• Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis)

Läs mer om invasiva främmande arter på kommunens 
hemsida https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/invasiva-
arter/


