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Trädgårdsvänner!
Sommaren är inte slut. Flox, dahlior, luktärter och 
tagetes blommar som bäst i augusti, trots att det 
regnar och blåser. Nu ser vi fram emot att fira att 
föreningen har funnits i 15 år. Hoppas att ni vill fira 
med oss! Styrelsen / Inez

Hallandsresan
Vartannat år arrangerar Kungälvs trädgårdsförening en 
tvådagars trädgårdsresa. Vi är glada att vi i år kunde 
genomföra resan som planerades redan 2020.

Den 11 juni äntrade 35 glada trädgårdsentusiaster 
bussen i Kungälv. Vår glade chaufför styrde kosan 
söderut.

Första stop blev en fika på vägen innan vi kom till 
Förslövs Handelsträdgård, de odlar pelargonier och 
julstjärnor. Vi fick guidning i deras babytält. Många 
superfina pelargoner blev inköpta och annat fint från 
deras butik. 

På nästa stop Norrviken Trädgårdar fick vi guidning 
och intressant historia om hur det började med första 
ägaren, Rudolf Abelin. Efter fri vandring intogs en god 
lunch.

Dammen i Norrvikens trädgård

På Harplinge kyrkogård gick vi runt i en mycket speciell 
och vacker kyrkogård, med olika rum och installationer. 
Väl värd ett besök, vilket många inte trodde innan vi 
var där.

Sista stoppet för dagen Runevads Trädgård blev 
mycket uppskattat, stor trädgård med olika rum. Ett 

härligt Orangeri där vi fick fika, hallonpaj med vaniljsås 
och sedan fri vandring runt. Även här fanns lite smått 
och gott som gick att köpa.

Anlände till hotellet i Varberg, en fin kväll med middag 
och promenad till hamnen.

Vi startade nästa dag på Eriksgård i Tvååker. Mia 
guidade oss i sin privata trädgård. Hon har tagit tillvara 
träd och buskar som kanske inte alltid var vackra men 
blev personliga. I butiken blev det handlat en hel del 
perenner. Eriksgård är aktiv i Trädgårdsresan.

Vi åkte vidare nästgårds till Öströö Fårfarm. Spännande 
butik med allt från tomtar till trädgårdsprylar, allt 
sådant vi inte trodde att vi behövde. Även butik med 
sylt, marmelader, fårkött mm. God lunch serverades i 
en renoverad jordkällare. 

Nästa stop Träslövs Trädgård, en fin Handelsträdgård, 
här finns sommarblommor, perenner och buskar. 
Fin miljö där sommarblommorna var sorterade efter 
färgnyanser, väldigt lockande.

Sista stop var Eksäters Trädgård, ca 8000 kvm. Väl värt 
ett besök. Många olika rum avdelade med höga häckar. 
Nya upptäckter runt varje hör, fin grönsaksodling, 
höns, flera dammar och massor med olika Hostor och 
Palettblad. God fika! Vi fick en hälsning efter avfärd, 
en av de trevligaste grupper som har besökt deras 
trädgård.

Grönsaksodlingen och klippt avenbok

Mycket trevlig resa, trevliga trädgårdsägare som 
tålmodigt svarade på alla våra frågor.

/Pia
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Öppen Trädgård

I år var 3 trädgårdar öppna för medlemmar och andra 
som ville komma på besök.

Blendas trädgård

Besökte Marie som har mycket rosor och smultron 
och ett jättestort körsbärsträd, mitt i ett villaområde. 
Besökte även Blenda som hade en starkt sluttande 
trädgård, stora träd, rabatter, fint grönsaksland. 
Citronträd och stora fuchsior som hon förvarade i 
uterummet under vintern. 2 helt olika trädgårdar. Min 
egen trädgård kan jag inte beskriva, utan ni får komma 
på besök nästa gång, föreningen har öppen trädgård.

/ Inez

Finbesök i Bergfeltska

Den 2 juni fick vi besök av en grupp trädgårds
intresserade från Oregon i USA. De var på stor odyssé 
i Norden. Dagen innan hade de varit på Botaniska 
Trädgården i Göteborg och tidigare i veckan hade 
de besökt Köpenhamn. Historien om trädgården 
och prosten Bergfelt fängslade våra gäster, men 
höjdpunkten var nog Sonja Dahlberg i sin folkdräkt 
från Bohuslän som serverade kaffe och kanelbulle. 
För dem var kanelbulle något som bara serverades på 
juldagens morgon. 

Svensk fika för besökarna

Vi diskuterade klimat och härdighet och jämförde 
Oregon mot svenska västkusten. Gästerna var väl 
pålästa och hade också koll på vilka fåglar man kunde 
få uppleva i våra trädgårdar och på resa i landskapet. 

Jag fick lära mig att wood pigeon ingalunda betydde 
skogsduva, utan det var vår vanliga ringduva. Litet 
förvirrande, eller hur. Inför besöket hade vi översatt 
broschyren över Bergfeltska och förhoppningen är att 
vi ska kunna trycka en engelsk version.

Amerikanerna var nyfikna på utsikten / Annica

Växtmarknaden

Lördagen 21 maj blev det föreningens växtmarknad 
vid kommunväxthuset ovanför brandstation i Kungälv. 
Organisationen bakom marknaden är föreningens 
växthusgrupper. Växterna fanns redan på plats inne 
växthuset, och på planen utanför stod de uppställda 
till försäljning tillsammans med några medlemmars 
egna produkter. När vädret är kallt som det ofta är i 
maj är det extra trevligt med lite avkopplande och gott 
med hembakat fika inne i växthuset. Trots regnet kom 
det många besökare till marknaden. Själv stod jag i 
kanten av föreningens regnskydd vid fruktträden och 
bärbuskarna. Man träffar alltid en del gamla bekanta, 
och jag fick många trevliga pratstunder eftersom 
försäljningen inte tog så mycket tid. Jag vet inte hur det 
gick för den övriga försäljningen. Men det som blev över 
skulle säljas på en senare växtmarknad i Surte. 

Paraply var bra denna gång / Peter
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Växthusgrupperna

Vi börjar måndagen 22 augusti och onsdagen 
24 augusti, vi planerar för Höstmarknaden vid 
Kommunens Växthus 17 september. / Inez

Bergfeltska trädgården

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

Program
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/resatillskaneochake
truedssonstradgardmedtradgardsalskareiale/

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 med Äppleutställning kl. 10:00
14:00. Försäljning av växter, sylt, saft, bär, honung, 
äppleträd mm.

18 sept – Perennfest på Aludden Lerum, kl. 11:00
15:00. Ingen samåkning

24 sept – Besök hos Tante Brun, Romelanda kl. 11:00, 
guidning med fika 50 kr. Anmälan senast 21 september 
till Inez inez.zackrisson@ gmail.com. 
Samling vid Folkets Park kl. 10:30.

27 okt – Höstmöte med Dahliaföreläsning kl.18:30

12 nov – Kulturnatta i Bergfeltska trädgården.  
Kl. 16:0020:00.

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: 55131445 (ej för medlemsavgifter) 
Hemsida: www.kungalvstradgard.se  
Mailadress: kungalvstradg@gmail.com

Anmälan betalas till föreningens bg 55131445  
med uppgift om aktivitetskod och ditt namn

Samåkning med egna bilar 
De som samåker delar på milkostnaden 40 kr per mil. 
Om det blir tre passagerare betalar alltså var och en 10 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, 0737031 936

Vice ordförande: Maria Ekenberg, 0703165 281,  
maria.ekenberg@skottanet.se 

Sekreterare: Annelie Sörensen,  
annelie.sorensen@pwc.com, 0709291187 

Kassör: Bengt Lindquist, 0704336 060,  
bengt.lindquist@hotmail.com 

Håkan Håkansson, hakan.hakansson@telia.com

Pia Förde Skjetne, epias2002@gmail.com 

Eva Svensson, eva.lars.svensson@bitcom.se,  
0705464 224

Monica Johansson, mjoverod@telia.com

Linda Hagmar, linwida@yahoo.fr

Peter Andreasson, tredmester.peter@gmail.com,  
0722145 689

Anna Arvemo, aarvemo@gmail.com

Monica Wallin, mawo@hotmail.se, 0303122 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

Höstmarknad med Äppelutställning och Café

Lördag 17 september 10:0014:00 Växthuset, ovanför 
Brandstationen I Kungälv. 
Medlemmar är varmt välkomna att sälja växter, 
grönsaker, äpple, sylt, honung och annat nyskördat. 
Kostnad för medlemmar / bord 50 kr. Max 3 m

Kostnad för medlemmar med företag, 200 kr / 3 m. 
Utöver 3 m, 35 kr / påbörjad meter. Kostnad för ej 
medlemmar 300 kr / 3 m, utöver 3 m 70 kr / påbörjad 
meter. Medtag bord, parasoll eller tält. 
Sprid gärna detta till vänner och bekanta!

Anmälan till inez.zackrisson@gmail.com senast 
10 september. / Inez

Höstmarknaden, 2021, hoppas på lika fint väder

Kungälvs trädgårdsförening 15 år
Kungälvs trädgårdsförening fyller 15 år och detta 
skall firas med en sammankomst på Kvarnstallet för 
föreningens medlemmar 3 september kl 17:00. 
Det blir musikunderhållning av Benny Jannerbrink
Pris per person 300: 
I priset ingår välkomstbubbel, middag med 1 glas dryck 
och efterrätt med kaffe
Skicka anmälan och val av mat, se nedan meny.

Allergi :  
Vegetarian :

1) Halstrad Lax, potatis, hummerhollandaise och sparris 

2) Svartpepparstekt fläskfile, potatisgratäng och 
sherrysås

3) Majskyckling, potatisgratäng och paprikasås

Sista anmälningsdatum 25 augusti till Pia Skjetne på 
mejl: epias2002@gmail.com

En trädgård under utveckling

Nu drar det igång igen efter sommaren. Vår förening 
har ansvaret för en gammal trädgård som hade sina 
glansdagar vid förra sekelskiftet. Trädgården skapades 
av prosten Martin Bergfelt då Kungälv var en idyll 
med fruktträdgårdar utmed Nordre älv och upp mot 
Fontinberget. Vi som ingår i skötselgruppen träffas i 
trädgården varje måndag och fortsätter med det ända 
in i sena hösten.

Trädgården som var igenväxt och förfallen togs över av 
kommunen i slutet av 1990talet. Och när trädgårds
föreningen startade 2007 blev vår förening inblandad 
i återplantering och restaurering. Sedan dess har åren 
gått, och vi är ganska många som kämpat i trädgården 
med att få växterna att överleva och frodas. 

Belöningen för slitet är besökarnas glädje och tillfreds
ställelse. Trädgården uppmärksammas långt utanför 
våra gränser. Vi har ett bra samarbete med andra 
besöksträdgårdar i Västsverige. Genom hemsidan för 
Trädgårdsresan, som organisationen heter, har vi fått 
ett långväga besök av ett ressällskap från USA.

När vi träffas på måndagarna i trädgården, är det 
inte bara jobb. Det är spännande att planera för nya 
planteringar och diskutera hur trädgården ska skötas. 
Och det gör vi gärna när vi fikar efteråt.

En trädgård behöver hela tiden vård och förnyelse. Det 
är bara träden och trädgårdens stomme som i någon 
mån består. Vi behöver vara fler som hjälps åt med 
trädgården. Är du intresserad, erbjuder vi gemenskap, 
trevlig samvaro och lärande i studiecirkelform.


