Program

Juni 2022 - februari 2023

KÄRA TRÄDGÅRDSVÄNNER
Välkomna till Program 2 för året 2022! Jag har tagit över uppgiften som programsamordnare från Pirkko. Skall försöka att göra mitt bästa av detta.
Nu är NJUTNINGENS TID här och framför oss. Nu får vi använda alla sinnen
i våra trädgårdar: Lukta, titta, lyssna, känna och smaka på allt som erbjuds.
Ett stort plus är att pandemirestriktionerna är borta.
Hoppas du hittar något evenemang i detta program som intresserar dig.
Titta in på vår hemsida, på Facebook och Instagram - där sker ständiga uppdateringar.
Glöm inte att läsa presentationen av våra Aktivagrupper samt kanske passa på att gå
med i en aktivagrupp. OBS en ny aktivagrupp har kommit till...
Märild Sidnäs
Programsamordnare

DETTA HÄNDER FRAMÖVER
Söndag 12 juni
Söndag 19 juni
Söndag 3 juli		
Lördag 20 augusti
Lördag 27 augusti
Tisdag 13 september
Onsdag 28 september
Lördag 1 oktober
Torsdag 13 oktober
Onsdag 26 oktober
Lördag 4 februari 2023

Betongkonst för barn
Betongkonst för barn
Tusen Trädgårdar 2022
Resa till Munkedal
Resa till Sofiero Slott
Trädgårdsvandra hos varandra, Avslutning
Trädgårdsprat, Lökar
Äpplets dag
Föreläsning Hanna Wendelbo
Föreläsning Ingela Jagne
Fröbytardag
Omslagsfoto Märild Sidnäs

BETONGKONST FÖR BARN

Söndagar 12 och 19 juni Öppet för alla Max 10 barn
Betong är ett roligt sätt att utsmycka sin trädgård. Betongkonstverk kan se både naturliga eller moderna ut, men bäst av allt – dom är billiga.
Barnen kommer att träffas 2 gånger: Vid första tillfället lär vi oss hur man förbereder en
form, blandar betong och bearbetar formen för att få en bra yta. Vi kommer att gjuta
rabarberblad i betong med riktiga blad som form. Det färdiggjutna bladet kan användas
som fågelbad eller annan dekoration. Det kommer också att finnas olika silikonformar
att testa. Vid andra tillfället tar vi ut konstverken ur formarna och dekorerar dem. Fika
ingår.
TID: 		
Söndag 12 juni 14:00 - 16:00 och söndag 19 Juni 14:00 - 15:30
PRIS: 		
150 kr/barn för medlem, och 200 kr/barn ej medlemmar Betalas på
		plats
PLATS: 		
Lindome
ANMÄLAN:
Senast den 28 maj till
		
sticklingar@kungsbackatradgardsvanner.se
		
Maximum: 10 barn (min 7 år)
		
En vuxen till max 2 barn
ARRANGÖR:
Sticklingarna

TUSEN TRÄDGÅRDAR 2022
Mer info på Tusen Trädgårdars nya hemsida

Söndag den tredje juli 2022 är det åter dags för Tusen Trädgårdar – Sveriges största trädgårdsvisning. Det ser vi verkligen
fram emot. Boka in söndagen den 3 juli i er kalender redan nu
Öppna trädgårdar i Kungsbacka hos:
Björkhagen Särö, Björkhagenvägen 15
Garden of Eva-Lisa Vallda, Sofies väg 23, 43494 Vallda
Hönshuset i Lerkil Vallda, Ängåsvägen 30
Klara Lavendel, Frillesås Backväg 22
Kristinegården Särö, Nötegången 45
LaWendelbo Kungsbacka, Trädgårdsvägen 37
Lindarnas trädgård Vallda, Södergårdsvägen 21
Må Vingård Fjärås, Fjärås Näckrosväg 2
Paradisets lustträdgård Vallda, Paradisets väg 35
Susanne Rickardts trädgård Fjärås Axtorp, Förlandavägen 453

RESA TILL MUNKEDAL
Lördag 20 augusti 35 platser

Det finns några platser kvar till inköpsresan till Munkedal och Gullmarsfjordens plantskola. Vivi och Tommy Ahnby har en plantskola (som egentligen bara säljer till andra
plantskolor) med inriktning på träd och buskar, och de har en fin trädgård att titta på.
Skynda att anmäla dig!
Detta är ett mycket speciellt tillfälle att låta sig inspireras och köpa fina och ovanliga plantor till mycket bra pris; magnolior och rhododendron, buskar och plantor du
knappt visste fanns. Tommy har nyligen fått medalj för sin mångåriga trädgårdsmästargärning och i plantskolan säljs även hans egna selektioner och korsningar. Ni som har
varit där förut vet att där finns väldigt mycket att välja på! Växtlista finns att ladda ner
på vår hemsida (startsidan/Resa till Munkedal - följ blå länk Växtlista)
Vi stannar vid rastplatsen i Ljungskile på uppvägen för att äta vår egen medhavda frukost innan vi kommer fram, och vår egen lunch äter vi i trädgården.
TID: 		
Lördag 20 augusti 07.30, åter vid 15-tiden.
PLATS: 		
Avresa från parkeringsfickan mitt emot resecentrum i Kungsbacka.
		
Bilparkering finns vid Stadshuset, bakom parkeringsfickan
PRIS: 		
300 kr. Betalning skall vara KTV till handa senast 30 juni till bg
		
5769-6536. Ange Munkedal+namn+medlemsnummer på talongen.
		
OBS! Betala först när du fått bekräftelse att du kommit med på
		resan
ANMÄLAN:
Bindande anmälan snarast till
		
munkedalresegrupp@kungsbackatradgardsvanner.se
		
Ange namn+ medlemsnummer+ mobilnummer
INFORMATION: Gunilla Jansson tel. 0705-75 88 32
Vi reserverar oss för ändringar i vårt program.

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER I SAMARBETE
MED:
Kungsbacka kommun
Riksförbundet Svensk Trädgård
ABF

RESA TILL SOFIERO SLOTT
Lördag 27 augusti

Sofiero i Helsingborg är ett vackert slott omgivet av femton hektar underbara trädgårdar. Trädgården är indelad i åtta trädgårdsrum, vart och ett en fröjd för sinnena. I slutet
av sommaren exploderar dahliakvarteret i starka färger. Här blommar över 30 olika
dahliasorter i alla tänkbara nyanser och former. En riktig fröjd för ögat! Vi åker buss
som startar mitt emot resecentrum. Ta gärna med din egen frukost att äta på bussen.
Väl framme på Sofiero inleder vi med en guidad tur genom trädgårdarna. Givetvis med
stopp i dahliakvarteret. Lunch serveras i huvudbyggnaden kl 13.00. Vänligen ange om
du önskar kyckling, fisk eller vegetariskt när du bokar. Efter lunch har vi tre timmar att
fritt utforska trädgårdarna och detta kungliga slott innan det bär av hem igen. På vägen
tillbaka serveras smörgås och kaffe på bussen. Åter till Kungsbacka kl 20.00.
TID: 		
Lördag 27 augusti kl. 08.30, åter vid kl. 20.00
PLATS: 		
Avresa från parkeringsfickan mitt emot resecentrum i Kungsbacka
		
Bilparkering finns vid Stadshuset, bakom parkeringsfickan
PRIS: 		
700 kr. Betalning skall vara KTV till handa senast 11 juli på bg 		
		5769-6536
		
Ange Sofiero + namn + medlemsnummer på talongen
		
OBS! Betala först när du fått bekräftelse att du kommit med!
ANMÄLAN:
Bindande anmälan senast 1 juli till
		
dahliagruppen@kungsbackatradgardsvanner.se
Ange namn + medlemsnummer + mobilnummer + vad du vill äta, kyckling, fisk eller
vegetariskt till lunch.

TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA, avslutningsträff
Tisdag 13 september kl 19.00 						

Slutmötet kommer preliminärt att äga rum på ABF i Kungsbacka. Eventuell ändring av
plats kommer att mejlas ut till deltagarna i början av september.
Vi som trädgårdsvandrat under våren och sommaren kommer att utvärdera säsongen,
fika samt avsluta med vårt växtbytarbord.
Vi har besökt varandras trädgårdar i mindre grupper under perioden maj till augusti.
I år är vi 38 deltagare, fördelade på 2 daggrupper och 3 kvällsgrupper.
Vi har bl.a. ägnat oss åt att utbyta idéer, pratat om och letat efter växterna på vandrarbrickan samt fikat.
TID: 		
PLATS: 		
FRÅGOR:

Tisdag 13 september kl 19:00.
Fullriggaren ABF
Ewa Fink, ewa@fringilla.se, tel. 0708-257969S

TRÄDGÅRDSPRAT!

Onsdag 28 september kl 19.00 Öppet för alla

Max 25 personer

Välkommen till en ny kväll då vi delar vår gemensamma passion för trädgård och odlande. Denna gång pratar vi framför allt om lökar för vårens glädje, och plantering av
dem nu på hösten. Men även berättelser om odlingsmödor, lyckade eller misslyckade
sådder, roliga trädgårdshändelser, allt som gör trädgårdslivet så fascinerande. Vad var
extra roligt det gångna året? Hur gör jag nästa år, och hur gör andra?
Vi träffas på ABF i lokalen Esteten, och njuter av god fika och massor av TRÄDGÅRDSPRAT. Vi inspirerar varandra och delar våra erfarenheter från trädgårdslivet.
Är du ny medlem eller funderar på att bli - tag chansen att möta andra trädgårdsentusiaster!
TID : 		
PLATS: 		
ANMÄLAN TILL:
		
KOSTNAD:

onsdag 28 september, kl 19- 21.30
ABF-huset, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
tradgardsprat@kungsbackatradgardsvanner.se
Gunilla Jansson tel 0705-75 88 32, senast söndagen 25 september.
50 kr per person inkl. fika

ÄPPLETS DAG

Lördag 1 oktober Öppet för alla
Nu är det höst och vi firar Äpplets Dag på Fyren med äppelaktiviteter för stora och små!
Titta på miniutställningen om olika äppelsorter. Provsmaka kanske några av de olika
äpplena. Vilken sorts äpplen är det egentligen på morfars gamla träd? Sortbestämning av ditt eget, okända äpple av kunnig pomolog (som utses under sommaren), som
bringar klarhet i vilket äpple som växer i din trädgård (ta med minst 3 välväxta äpplen
av samma sort).
Biblioteket plockar ur sina hyllor fram äppelböcker och äppelhistorier för alla åldrar.
Dessutom information om Kungsbacka Trädgårdsvänner och Riksförbundet Svensk
Trädgård, och lite om konsten att plantera och vårda ett äppleträd.
TID:
PLATS:
PRIS:
FRÅGOR:
ARRANGÖR:

Lördag 1 oktober kl 11-15 (sortbestämning kl 11-14)
Kulturhuset Fyren, på Torget
Gratis för alla
Ingvar Svanberg, 0703-967781, ingvar@kartsam.se
Köksträdgårdsgruppen

ODLA BLOMMOR

Torsdag 13 oktober kl 18.30 Öppet för alla
Att ha en trädgård så full av vackra blommor att du alltid kan plocka
generösa buketter och göra stiliga arrangemang behöver inte vara en
dröm. Odla sommarblommor! Det är lättare än du tror och ju fler sorter,
desto bättre. Då har du alltid mycket att välja på och blomsterprakten
lockar bin, fjärilar och andra pollinerare till din trädgård.
Hanna Wendelbo är designer och formgivare och har alltid hittat
inspirationen i blommor och natur. Den stora passionen är att odla
sommarblommor eftersom det ger en möjlighet att
måla upp en ny trädgård varje år med färg och form.
I denna föreläsning inspirerar Hanna med vackra bilder
från sommarens odlingar och praktiska råd om hur
man bygger upp en produktiv snittblomsodling i sin
villaträdgård men beskriver även de sysslor som följer
när trädgården går in i sin vintervila.
TID: 		
Torsdag 13 oktober kl 18.30
PLATS: 		
ABF
PRIS: 		
60 kr för medlemmar och 120 kr för
		icke-medlemmar
ANMÄLAN:
Med medlemsnummer, senast den
		
10 oktober till
		
anitajonsson018@gmail.com
ARRANGÖR:
Historia & Framtid

Se oss på www.kungsbackatradgardsvanner.se

GRÖNSAKSODLING
Onsdag 26 oktober kl 18.30 Öppet för alla

Ingela Jagne är hortonom och har arbetat som trädgårdskonsulent och rådgivare i
Göteborgs Botaniska Trädgård och för Riksförbundet Svensk Trädgård i ett trettiotal
år. Hon är flitig kursledare och föredragshållare och besvarar också fritidsodlares frågor i trädgårdstidningar samt medverkar i radions ”Odla med P1”. Nu kommer hon till
Kungsbacka för att prata om odling av grönsaker och om jord och gödsel.
TID:		
Plats:		
PRIS:		
		
ANMÄLAN:
		
ARRANGÖR:

Onsdag 26 oktober kl 18.30
ABF
50 kr för medlem, 100 kr för ej medlem. Betalas på 			
plats, swish eller kontant.
Ingvar Svanberg, tel 0703-967781, ingvar@kartsam.se, senast
söndag 23 oktober
Köksträdgårdsgruppen

FRÖBYTARDAG

Lördag 4 februari 2022 Öppet för alla
Start för odlingsåret! Nu är det återigen dags att byta till sig nya spännande fröer. Byt
till dig gamla kultursorter, eller nya spektakulära blommor. Ta av ditt överskott och byt
mot något du aldrig odlat förr. Grönsaksfröer, prydnadsväxter, perenner och ettåringar,
träd och buskar, jättevanlig eller mycket sällsynt, allt är lika intressant. Passa på att
samla in dina fröer i sommar och höst och dela med dig till andra när odlingslusten
börjar vakna igen.
TID: 		
PLATS: 		
PRIS: 		
FRÅGOR:
ARRANGÖR:

Lördag 4 februari 2021 kl. 12-14 (lämna dina fröer senast 11.30)
Kulturhuset Fyren på Torget
Gratis för alla (ta gärna med dig dina egna fröer att byta bort)
Ingvar Svanberg tel 0703-96 77 81 eller ingvar@kartsam.se
Köksträdgårdsgruppen

MEDLEMSKAP
Kungsbacka Trädgårdsvänner är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård.
Årsavgift för 2021 är 320 kr, familjemedlem 90 kr per person. Är du redan medlem i en
annan förening, men vill vara dubbelansluten, kostar det 90 kr. I medlemsavgiften ingår
prenumeration på tidningen Hemträdgården som kommer sex gånger per år. Du är också försäkrad på aktiviteter i föreningen och på dina resor till från dessa. Du har tillgång
till kunskap som till exempel detaljerade zonkartor och kan ringa, mejla eller skriva till
RSTs rådgivare med frågor som rör trädgård. Du har möjlighet att ta del av rabatter och
förmåner som att köpa förbundets produkter till medlemspris. Du kan läsa om centralt
förhandlade medlemsrabatter på hemsidan (www.tradgard.org) och i Hemträdgården.
I Kungsbacka Trädgårdsvänner skickar vi i år ut ett vår- och ett sommar/höstprogram.
De innehåller föreläsningar, marknader, barnaktiviteter och trädgårdsvandringar. Lokalt förhandlade medlemsrabatter hittar du i slutet av detta program.
Vi välkomnar nya medlemmar och du anmäler ditt intresse på www.tradgard.org/medlem/bli_medlem.asp. Länk finns på vår hemsida. Ange ’Kungsbacka Trädgårdsvänner’.
Du som inte har tillgång till internet kan anmäla dig till Marie Abrahamsson, tel 0706436323
Bankgiro för evenemang i föreningen 5769-6536. Ange evenemang, namn och medlemnsnummer vid inbetalning. På våra föreläsningar vill vi att du betalar med swish
eller kontant.
På hemsidan www.kungsbackatradgardsvanner.se hittar du kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar, valberedningen och samordnare i de olika aktivagrupperna.
Följ oss på Facebook för senaste nytt: www.facebook.com/kungsbackatradgardsvanner.com eller instagram.com/ kungsbacka_tradgardsvanner.
Glöm inte att meddela oss om du ändrar dina kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post). Det är viktigt att vi har
dina aktuella kontaktuppgifter, så att vi lätt kan nå dig
med färsk information, uppdateringar till programmet
och andra nyheter.
Meddela dina nya kontaktuppgifter till föreningens medlemsansvarige Marie Abrahamsson, med@kungsbackatradgardsvanner.se eller tel 0706-436323.
Vi hanterar era personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR. Eventuella frågor, kontakta med@kungsbackatradgardsvanner.se

Gå med i en AKTIVAGRUPP! (se vår hemsida!)

Historia & Framtid, Köksträdgården, Växtmarknad vid Fyren, Sticklingarna,
Trädgårdspratarna, Trädgårdsvandra hos varandra, Vinnarna, Resegruppen,
Dahliagruppen och Rosgruppen

TIPS FRÅN KUNGSBACKA
TRÄDGÅRDSVÄNNER
Förutom vårt digra program tipsar vi här om ett urval av andra evenemang för alla trädgårdsintresserade.

Trädgårdsmässor

Det anordnas flera andra trädgårdsmässor i vårt avlånga land, nedanstående är bara
ett urval. På de flesta mässorna har du som medlem i en trädgårdförening rabatt på
inträdesbiljetterna.
Här finns info om alla trädgårdsmässor. Https://www.allamassor.se
27-28 augusti LANDSKRONA TRÄDGÅRDSGILLE
27-28 augusti I LOVE GARDEN i Ronneby (premiär för ny trädgårdsmässa i Blekinge)
4 september HÖSTTRÄDSGÅRDSMÄSSAN i Ängelholm
23-25 september VÅR TRÄDGÅRD i Helsingborg
28-29 september ELMIA GARDEN i Jönköping
Glöm inte besöka plantskolor och handelsträdgårdar i vårt närområde för inspiration.
De brukar också ha olika evenemang under säsongen. Flera av dem lämnar dessutom
medlemsrabatter, läs mer om detta längre bak i programmet.

MEDLEMSFÖRMÅNER 2021
Följande lokala företag ger medlemmarna i Kungsbacka Trädgårdsvänner rabatt mot
uppvisande av giltigt medlemskort. Gäller ordinarie tjänsteutbud och butikssortiment
och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Genom Riksförbundet Svensk Trädgård har du dessutom rabatter hos webbutiker och
företag runt om i landet. Se www.tradgard.org under rubriken Medlem/Rabatterbjudanden.
1999it www.1999it.se, Kabelgatan 13, tel 0300-195 00, 10% rabatt på datorservice,
gäller inlämnad reparation till 1999it servicecenter. 10% rabatt på ”IT-hjälp i bostaden”,
RUT-avdrag 50% på arbetskostnaden i bostaden enligt Skatteverket.
Gjutjärnskällaren www.gjutjarnskallaren.se, 10% på ordinarie priser
Hallarnas Trädgård www.hallarnastradgard.se, 10% på ordinarie priser
Helhetens Friskvård, Fjärås www.helhetenfriskvard.se 10% på massage 30/60 min
Hjälmeskulla Handelsträdgård AB www.hjalmeskulla.com Hällingsjövägen 360,
tel 0300-24047, 10%, omfattar ej binderier och presentkort
Magasin7 www.magasin7.se Toftaredsvägen 7, Kungsbacka, 10% gäller ej jord,
presentkort och beställningsvaror
Millessons Handlsträdgård www.millessons.se 10 % rabatt på trädgårdsväxter och
tillbehör. Gäller endast ordinarie priser
Mindful Garden www.mindfulgarden.se, 10%
Mölnlycke GardenCenter www.molnlyckegardencenter.se, 10% på ordinarie priser
mot uppvisande av giltigt medlemskort. Gäller ej på brud- och sorgbinderier och kan
ej kombineras med andra erbjudanden.
Nyhagens trädgård och plantskola i Berghem www.brenne.se 10% i plantskolan
Odla.nu www.odla.nu, 15% på hela sortimentet exklusive trädgårdsmaskiner, bokashi och redan nedsatta priser, ange ’tradgardvanner’ i kassan
Odlarbyrån www.odlarbyran.se, 10% rabatt på kurser och odlingsrådgivning
Träslövs Trädgård www.traslovstradgard.se, 10% på ordinarie priser
Åkrabergs Trädgård www.akraberg.se, 20% på allt utom dammprodukter

PRESENTATION AV VÅRA AKTIVAGRUPPER
Alla aktivagrupper som står bakom och genomför våra arrangemang:
HISTORIA & FRAMTID
Vi fördjupar oss i trädgårdens historia – vår egen och all världens! Vi delar med oss av varandras
kunskap, lär oss nytt, läser och diskuterar, reser och bjuder in till föreläsningar. Vi jobbar praktiskt
med trädgårdsmästarna på Tjolöholm och har Grindstugans Arts & Crafts Garden att sköta om. Tillsammans med Tjolöholm utvecklar vi vandringar av olika slag kring slottet. Vi vill fortsätta att jobba
med att fler skall hitta till vårt fina Tjolöholm.
Kontaktperson Anita Jonsson, anitajonsson018@gmail.com
KÖKSTRÄDGÅRDEN
Gruppen för dig som vill odla både ätbart och vackert! Vi är nyblivna och erfarna odlare som hela tiden söker inspiration, fördjupning och erfarenhetsutbyte runt köksodling. Det gäller allt från kryddor
på balkongen till större köksträdgårdar med växthus. Planeringsmöten och trädgårdssamtal har vi
hos varandra eller på ABF. Vi gör flera gemensamma utflykter och studiebesök. Under 2022 hoppas
vi få lära oss mera om ympning, sticklingar och andra förökningsmetoder, samt även arbeta mer för
att hjälpa och underlätta för den biologiska mångfalden och våra pollinatörer. Mer blomsterängar
och blommande vägkanter! Vill du vara med i Köksträdgårdsgruppen är du hjärtligt välkommen att
kontakta Ingvar Svanberg, ingvar@kartsam.se, tel 0703-967781
VÄXTMARKNAD VID FYREN
Vår förening har under ett flertal år samlat in överskottet från våra medlemmars trädgårdar och haft
en försäljning utanför Fyren en lördag i maj. Vi skänker allt överskott till Majblommans lokalförening
i vår kommun. Arrangemanget är mycket välbesökt av invånarna i Kungsbacka och folk står i kö för
att fynda. Allt går åt på nolltid. Vi är några deltagare i gruppen och välkomnar fler. Vill du vara med
och hjälpa till i vårt gäng?
Kontaktperson Lena Togander, lena.togander@gmail.com, tel 0709 -956446
STICKLINGARNA
Sticklingarna vill visa trädgårdens magiska värld och dess hemligheter för barn. Barnen får lära sig,
utforska, odla, skörda och smaka på grönt i våra trädgårdar. Barn i alla åldrar är välkomna att ta med
sina föräldrar eller mor/farföräldrar till spännande barnaktiviteter som ska sprida trädgårdsglädje till
både yngre och äldre generationer.
Kontakta Julie Matthews via ktv_sticklingarna@outlook.com för mer information
TRÄDGÅRDSPRATARNA
Gruppen Trädgårdsprat riktar sig till alla som vill samtala om och fundera över det vi tycker så mycket
om, trädgården. Vi avser att träffas några gånger per år på ett trivsamt ställe och över en god fika utbyta
erfarenheter, idéer och tankar. Vi vill vara ett forum för samtal om trädgårdens form, innehåll och idé,
sådana samtal som det kanske inte finns utrymme för vid föreläsningarna. Vi riktar oss till såväl gamla
medlemmar som nya som vill lära känna fler i föreningen, samt även till dem som ännu inte är medlemmar. Vill du vara med och ordna träffar?
Kontakta Gunilla Janssson, gunilla.j.onsala@bredband.net, tel 0705-758832

TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA
Trädgårdsvandrargruppen arrangerar årligen en aktivitet för de som vill besöka andras trädgårdar,
visa sin egen trädgård och lära känna nya trädgårdsvänner, ca 50 personer brukar deltaga. Under vårvintern träffas gruppen några gånger och planerar årets startmöte för alla deltagare. På startmötet i
april ingår ofta någon mindre aktivitet och det bjuds på fika. Deltagarna har inför startmötet delats in
i grupper och besöker under trädgårdssäsongen varandras trädgårdar. Trädgårdsvandrargruppen ses
en gång inför slutmötet och genomför sedan slutmötet för alla deltagare i september. Under hösten
träffas gruppen återigen för att summera året som gått och för att lägga fast tider och programtext
inför nästkommande års aktivitet.
Kontaktperson Ewa Fink, ewa@fringilla.se
VINNARNA
Vinnarna är ett gäng idérika, engagerade, händiga och positiva människor i alla åldrar som träffas när
lusten och nöden faller på!
Tillsammans spånar vi, söker lösningar och drar nytta av varandras kunskaper till att framställa vinster till Kungsbacka Trädgårdsvänners lotterier. Vad vi vill göra väljer vi själva efter talang och lust:
tovning, sy- trä- och metallslöjd, sylt- och saftning, frösådder, krans- och bokbinderi eller något annat? Ibland jobbar vi tillsammans och ibland hemifrån, precis så mycket som man själv orkar och vill.
Vi har tillgång till en fantastisk lokal i Kyvik.
Vid olika tillfällen är vi närvarande på marknader och dyl. där vi tillsammans säljer lotter och värvar
medlemmar till KTV. Vi tycker det är kul – lotteriköparna får fina, härproducerade och kvalitativa
vinster. KTV får därigenom fler nöjda kunder och medlemmar! En vinnarsituation för alla parter!
Visst vill du vara med?
Kontaktperson Tommy Kihlberger, tkihlberger@gmail.com, tel 0706-216961
RESEGRUPPEN
Nu är den nya resegruppen sjösatt. Vi har som mål att föra traditionen vidare med trevliga, intressanta och prisvärda bussresor till självkostnadspris, framför allt för KTVs medlemmar. Gärna till sådana
trädgårdar och smultronställen som man annars kanske inte kommer till. Till sommaren har vi två
dagsresor på agendan. Vi vill gärna utöka gruppen så vi kommer att bjuda in intresserade till ett möte
i höst. Då börjar vi också planera resorna för 2023.
Kontaktperson: Agneta Lindgren resegrupp@kungsbackatradgardsvanner.se tel 0730 890860 (Ej för
anmälan till resor)
DAHLIAGRUPPEN
Vi välkomnar både nya och erfarna odlare att dela inspiration, kunskap och erfarenheter om Dahliaoldling. Vi rivstartar med en föreläsning, så får vi se och diskutera hur gruppen utvecklas vidare från
det. Kanske kan vi planera besök i varandras trädgårdar? Byta knölar? Och varför inte avsluta med en
resa till Sofiero Slott? Nyfiken?
Välkommen att kontakta vår samordnare Julie Matthews på dahliagruppen@kungsbackatrandgardsvanner.se, tel 0706-036307
ROSGRUPPEN
I första hand är årets möten tänkta för medlemmar i gruppen. För att vi skall lära känna varandra, och
kunna finna vägar för arbetsform. Men vi ser gärna att vi får fler intresserade för Rosgruppen som
kanske vill komma med redan i år, Välkomna.
Vi återkommer närmare varje aktivitet med adresser och tider.
Kontakta vår samordnare Tommy Johansson på tommy.b.johansson@gmail.com
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