
1

Trädgårdsvänner!
Efter en mild höst som har varit sommar, har vi nu fått 
lägre temperaturer och kan avsluta trädgårdsarbetet 
för i år. Nu förbereder vi oss för advent och tänder 
våra ljusstakar och stjärnor för att få det mysigt, skönt 
att få vara inne!

Vi önskar alla våra medlemmar God Jul och Gott Nytt År

 Styrelsen / Inez

Höstmöte
Den 27 oktober 2022 kunde föreningen åter igen 
hålla höstmöte som är ett informationsmöte till 
medlemmarna. 43 medlemmar kom för att lyssna på 
föreningens berättelse och föreläsning om Dahlior.

Ordförande Inez Zackrisson informerade om 
kommande aktiviteter, så som Kulturnatta 12 
november i Kungälv där föreningen håller ljusfest i 
Bergfeltska Trädgården, Västra gatan. Där man kan 
värma sig vid eldar och dricka lite glögg.

23 mars 2023 hålls föreningens årsmöte, denna gång 
på Trankärrsgården. 

Nästa års resa är bestämt som en 1 dags resa till 
Jönköping, 17 juni, med bland annat besök på Rosariet. 

Alla aktiviteter kommer läggas ut på hemsidan och i 
Fläderbladet. Även på Facebook läggs evenemangen ut.

Inez berättade om de 3 arbetsgrupperna vi har i 
föreningen. Där en grupp arbetar i kulturträdgården 
Bergfeltska på Västra gatan. Där startas jobbet upp 
igen 2023-03-27 kl 18:00. Alla som är medlem kan 
komma och hjälpa till.

Monica Wallin berättade vidare om de 2 odlings-
grupperna som träffas i Kommunens växthus 
måndagar respektive onsdagar. Det odlas perenner, 
sommarblommor och lite grönsaker Just nu är 
grupperna fulla men är man intresserad så anmäl 
intresse till Inez eller Monica.

Efter informationsdelen blev det kaffe och 
wienerbröd/kanelbulle.

Efter en stunds fika var det informativt och intressant 
föredrag om Dahlior av Maria Sjöstedt, projektledare 
på Botaniska trädgården i Göteborg.

Föreläsning om dahlior

Dahlian en Mexikansk primadonna, sent blommande 
knöl. Hon berättade att Dahliorna är besökarnas 
favoritblomma att fotografera. Vi fick en intressant 
historielektion från Dahlians upptäckt med Aztekerna 
och att Indianerna åt både knölar och blommor. Maria 
har själv testat att koka Dahlia knölar men tyckte dom 
smakade för mycket parfym.

Dahlior doftar inte i sig, men det görs experiment på 
att få fram en doftande blomma.

Dahlian har fått sitt namn av en Italiensk botanist 
efter en svensk botanist Andreas Dahl som dog 1789. 
Dahlian är i andra länder också känd under namnet 
Geranium.

I Botaniska förodlas Dahliorna inne och planteras ut i 
juni. Det blir ett spektakulärt skådespel i färg och form. 
När de är som skönast håller Botaniska en Mexikans 
afton med sång och musik. På hösen innan frosten 
klipps blommorna av och läggs i Spegeldammen till 
besökarnas förtjusning.

Både skadedjur och sjukdomar kan gå hårt åt 
Dahliorna. För den som vill ha fina Dahlior gäller det 
att hålla koll och ta bort skadade blad och ohyra.

Maria har gjort flera resor för att utforska och se 
Dahlior, bland annat till Mexiko för att se Dahlior där 
de växer vilt och till odlare i Holland. Hon visade film 
från en festival i Zunder, Holland där de använder 
80 millioner blommor för att bygga de mest fantastiska 
skapelser för en parad. 20 byar tävlar om bästa 
konstverket.
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Festival

Maries tips är att samplantera perenner, sommar-
blommor och Dahlior. De delas på våren så de inte 
skadas inför vintervilan.

/Pia

Kungälvs kulturnatt
Förra året var det mycket folk ute när det var kulturnatt. 
Det varma vädret utan nederbörd gynnade årets 
upplaga. Man kunde besöka olika kulturevenemang 
genom staden från Mimers hus via Nytorget och Västra 
gatan fram till fästningen. Det blev lite liv och rörelse 
som annars inte är så vanligt en kväll i Kungälv. 

Marschaller lyste upp trädgården

Själv kom jag gående från från centrum utmed 
Västra gatan och fick sällskap av karolinerna som 
marscherande framåt med brinnande facklor mot 
fästningen. Vi gick efter dem och när de passerade 

Bergfeltska passade vi på att gå in i trädgården. 
Marschaller lyste stämningsfullt upp gången in i 
trädgården fram till stenbordet där besökarna kunde få 
värmande glögg. Delar av föreningens styrelse befann 
sig där. Under kvällen hittade många besökare dit in. 
Inez berättade efteråt att hela lagret med glögg tog slut.

/Peter

Höstmarknad och fruktutställning 
i september
Utanför på grusplanen vid kommunväxthuset var 
föreningens tält uppsatt och laddat med broschyrer 
växter, lotteri och lite växter. Runt om fanns också 
bord med växter och skörd som snart bytte ägare 
när köpsugna besökare anlände.  Marknaden var 
som vanligt välorganiserad och trevligt upplagd med 
växtförsäljning utomhus och cafe inomhus. Numera 
när vi håller till vid kommunväxthuset blir det lite 
enklare för växthusgrupperna som står för odlingen. 

Denna gång hade vi inte hjälp av några fruktexperter. 
Men det gick ganska bra ändå när jag själv och 
Annica svarade på frågor och lämnade lite tips om 
fruktodling och om hur bekymmer ska avhjälpas. 
Det vackra vädret lockade en jämn ström av 
människor och många av kom in till oss för att titta 
på vår lilla fruktställning. Några trodde att vi hade 
sortbestämning också. Men så var det inte. Kanske kan 
det bli nästa år. Vi har i alla fall tankar om detta. För 
övrigt blev det mycket prat och kul sammanträffande 
med bekanta och obekanta. Det vackra vädret hjälpte 
nog till att hålla humöret på topp i fem timmar 
som vi var där. Tack alla för hjälpen med bidrag till 
fruktutställningen! Bland annat hade Lennart Blomster 
med sig Lyseäpplet, och familjen Lundin fick åka extra 
hem för att hämta ett avglömt päron.

Annica vid fruktutställningen

/Peter

Växthusgrupperna

I slutet av augusti började vi planera för Höst-
marknaden, vi hade en hel del perenner att ta hand 
om, och som såldes under marknaden.
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Pelargonier har vi haft i pallkragar under sommaren, 
dessa fick komma in i Växthuset. 
Vi har fått ca 40 Pelargonier av en dam som hade för 
mycket.

Under hösten har vi planerat vad vi skall så våren 
2023. Måndagsgruppen har sått perenner under 
hösten, onsdagsgruppen skall så perenner i januari 
2023. Vi får se vilken grupp som får bäst resultat.

Fröpåsar inför säsongens sådd.

Bergfeltska trädgården

De sista höstlöven faller i trädgården och vintern tar 
över. Det har varit en utmaning att sköta trädgården så 
att den har ett tilltalande utseende. På sin tid skapade 

prästen Bergfelt en pärla till trädgård som genom 
åren fått behålla sin prägel från förra sekelskiftet. 
Vår förening har nu skött och utvecklat trädgården 
i 15 år. Vi får bidrag från kommunen som vi bland 
annat använder till nya växter och lökar. I år har vi 
satt lite nya perenner och höstlökar i stenpartiet, 
perennrabatter och utmed muren vid gatan. Under 
vintern ska vi träffas några gånger i januari och 
februari för att stämma av året som gått, och planera 
för nästa år.

Program
23 mars – Årsmöte 23 mars kl.18:30 på Trankärsgården, 
vi bjuder på soppa. 
Anmäl senast 17 mars till Annelie.sorensen@pwc.com 
Föreläsare Pia Hedenblad Hållbar Klimatsmart Trädgård

27 mars – Vi träffas i Bergfeltska kl.18:00. 

17 juni – Resa till Jönköping, Rosenlunds rosarium. 
1 dags resa.

Arbetsgrupper 
Måndagar kl. 18.00 Bergfeltska skötselgruppen  
Vi sköter trädgården och har fika varje gång. 
Kontaktperson är styrelsen. 

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 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, 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

Föreningens 15-årsfest
Trevlig fest på Kvarnstallet med våra medlemmar, bra 
musik med Benny Jannerbrink, vi började med mingel, 
prosecco med tilltugg, på altanen, inne var det fint 
dukat, det bjöds på olika varmrätter och till dessert, 
glass med choklad, som vanligt hade Örjan lyckats 
med maten. Pia hade gjort Quizz som handlade om 
föreningen, Lena Berntsson vann.

15-årsfesten

Utflykt till Tante Bruins trädgård
Vi började med att ta en kanelbullefika medan Nina 
berättade om hur de kom att köpa just detta stället. 
Vilket jobb de har lagt ner! Sedan fick vi själva se oss 
omkring. Det var en fin ”höstblomning” vi fick se, 
men alla var överens om att återkomma och se hur 
rabatterna ser ut en vår eller försommar nästa gång.

Tante Bruins trädgård

/Birgitta

Tante Bruins trädgård

God Jul önskar växthusgruppen


