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Omslag: foto Ulla Ahlerup

KÄRA TRÄDGÅRDSVÄNNER
Välkomna till 2023 års första program!
Vi tar ett nytt grepp och rivstartar med ett nytt tema. ” Hjälp jag har en Trädgård”
(idékläckare vår ordförande Pernilla Fredgren). Detta Tema skall genomsyra hela året 2023. 
Aktivitetsgrupperna har hittat kreativa lösningar och bjuder in intressanta föreläsare i det-
ta Tema. Hoppas  att Du vill hoppa upp på vårt tåg och vara med på denna spännande resa. 
Första hållplatsen är 21 januari på ABF. Aktivitetsdag med föreläsare Pernilla  Alexanders-
son, HemmaJord samt Workshops.
Nu får du bläddra och hitta något som intresserar dig. Titta även in på vår Hemsida, på 
Facebook och Instagram. Glöm inte att läsa presentationen av våra Aktivagrupper, samt 
kanske passa på att gå med i en Aktivagrupp. Obs! Det finns ett evenemang som äger rum 
10 september/ Öppen Dahliaträdgård. Anledningen är att sista anmälningsdag är 15 maj.

Märild Sidnäs 
Programsamordnare

AKTIVITETSDAG 
Lördag 21 januari kl 10.00 Öppet för medlemmar 
Hjälp jag har en trädgård-recept för en levande trädgård
med Pernilla Alexandersson
HÅLLTIDER:
10.00  Kaffe, drop in och mingel. 
10.30  Styrelsen inviger dagen
10.45  Pernilla Alexandersson välkomnas och får ordet 
12.00  Lunch, kaffe och kaka
12.45  Workshops och diskussioner
Pernilla Alexandersson driver företaget HemmaJord.
HemmaJord är en småskalig grönsaksodling med jorden i fokus, som också erbjuder gårds-
försäljning, event, aktiviteter och en och annan aha-upplevelse.
Pernilla bor i Allarängen, i närheten av odlingen. Hon är utbildad pedagog, ingenjör och 
småskalig grönsaksodlare och brinner för odling och fascineras mer och mer av livet i jor-
den. ”Genom att förstå den grundläggande biologin mellan vatten, energi, näring och mik-
roorganismer har odlingen blivit mycket lättare. Det vill jag dela med mig av, men framför 
allt ge många praktiska exempel på vad man kan göra för att få ett fint samspel i jord och 
trädgård med långsiktigt friska och blomstrande växter och trädgårdsskötare”. Hennes filo-
sofi är att en levande jord ger frisk grönska som ger friska och glada människor.

PLATS:   ABF Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
PRIS:   Gratis. Endast för medlemmar. Medlemskap går att teckna på plats för   
  350 kr
ANMÄLAN:  E-post ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se senast onsdag 16   
  januari
ARRANGÖR:  Styrelsen
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FRÖBYTARDAG
Lördag 4 februari kl 12.00-14.00   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 bus-
kar, 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:   Lördag 4 februari kl. 12-14 (lämna dina fröer senast 11.30)
PLATS:   Kulturhuset Fyren på Torget
PRIS:   Gratis för alla (ta gärna med dig dina egna fröer att byta bort)
FRÅGOR:  Ingvar Svanberg tel 0703-96 77 81 eller 
  koksgrupp@kungsbackatradgardsvanner.se
ARRANGÖR:  Köksträdgårdsgruppen

EN TRÄDGÅRD MED UTSIKT
Torsdag 2 februari kl 18.30  Öppet för alla

”Vad är egentligen en trädgård och vad ska man ha den till? Varför tycker en del att trädgår-
dera är det roligaste som finns medan andra bara tycker att det är tråkigt? Dessa frågor har 
gnagt i oss ända sedan vi tog oss an vår egen trädgård för över femton år sedan. Redan från 
början använde vi vår trädgård som ett experimentfält – både för planering, anläggning 
och skötsel. Nu har trädgården fått sin ryggrad, sin rumsuppdelning, men vi fortsätter hela 
tiden att förändra och förbättra. Och det är fortfarande det roligaste vi vet! Denna entusi-
asm skulle vi vilja dela med oss av, och givetvis en del tips och trix, så att fler trädgårdsägare 
kan få uppleva lyckan med att trädgårdera!”
Låt er inspireras av Rebecca Malmsköld & Staffan Eklund, två trädgårdsmästare och träd-
gårdsdesigners. 2017 startade de Hortensis förlag med syfte att ge ut inspirerande och 
lärorika trädgårdsböcker. (@tradgardmedutsikt – över 50 K följare på Instagram)

TID:   Torsdag 2 februari kl 18.30
PLATS:   ABF, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
PRIS:   70 kr för medlemmar och 120 kr för icke-medlemmar. Fika ingår
ANMÄLAN: Med medlemsnummer, senast den 30 januari till     
                       hof@kungsbackatradgardsvanner.se
ARRANGÖR:  Historia & Framtid
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KÖKSTRÄDGÅRDEN                    
Torsdag 16 februari kl 18.30    Öppet för alla

Ingela Jagne är hortonom och har arbetat som trädgårdskonsulent och rådgivare i Göte-
borgs Botaniska Trädgård och för Riksförbundet Svensk Trädgård i ett trettiotal år. Hon är 
flitig kursledare och föredragshållare och besvarar också fritidsodlares frågor i trädgårds-
tidningar samt medverkar i radions ”Odla med P1”. Ingela besökte oss i oktober förra hös-
ten och berättade då om grunder och förutsättningar för grönsaksodling. Hon återkommer 
nu och fortsätter prata om livet i köksträdgården: förberedelser, förodling, växtföljd mm.
TID:  Torsdag 16 februari kl 18.30. 
Plats:  ABF Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
PRIS:  70 kr för medlem, 120 kr för ej medlem. Betalas på     
  plats, swish eller kontant. Fika ingår
ANMÄLAN:  Ingvar Svanberg, tel 0703-967781 
  koksgrupp@kungsbackatradgardsvanner.se, senast 
  söndag 12 februari
ARRANGÖR: Köksträdgårdsgruppen

ÅRSMÖTE  för Kungsbacka Trädgårdsvänner 
Söndag 5 mars 2023

Program:
13.00 -13.30  Registrering och insläpp. Medtag ditt medlemskort. 
  Dörrarna stängs kl 13.30 
13.30 -14.30  Årsmötesförhandlingar.
14.30 -15.15  Paus med fika och mingel. Föreningen bjuder på fika
15.15 -16.30  Föreläsning ”En växtjägares äventyr”
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Se oss på 
www.kungsbackatradgardsvanner.se
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VÄLKOMNA TILL VACKRA TJOLÖHOLMS SLOTT
Onsdag 8 mars kl 18.30   Öppet för alla

Låt dina växter nå nya höjder!
Odla kan man göra nästan överallt. Det behövs inte en stor trädgård eller mycket mark.
Den här föreläsningen kommer att handla om jorden som vi odlar i. 
En levande jord är en viktig del av varje trädgård. Faktum är att en matsked bra jord 
innehåller fler levande organismer än det finns människor på vår planet. Men hur kan 
man göra för att få en så bra och levande jord som möjligt? Vilken jord passar bäst till vad? 
Med utgångspunkt från trädgårdarna i Tjolöholms allmogeby berättar trädgårdsmästare 
Andreas Blomberg hur man kan täckodla såväl med färskt material som med komposterat. 
Andreas går igenom vad som händer både i jorden och komposten.
Föreläsningen sker i stora hallen på Tjolöholms slott.

TID:      Onsdag 8 mars kl 18.30
PLATS:   Tjolöholms slott, stora hallen 
PRIS:   70 kr för medlemmar och 120 kr för icke-medlemmar. Fika ingår
ANMÄLAN:  Med medlemsnummer, senast den 5 mars till
  hof@kungsbackatradgardsvanner.se
ARRANGÖR:  Historia & Framtid



EXKLUSIVT STUDIEBESÖK HOS 
ARVIDSSONS I FJÄRÅS 
Torsdag 30 mars kl 17.00  OBS endast medlemmar max 50 st

Arvidssons har 30 000 kvm växthus och producerar krukväxter året runt. Främst odlas aza-
lea, hortensia, pelargon, vår- och sommarblommor, höstfägring samt krysantemum. Just 
den  31 mars offentliggörs vilken som  är 2023 års pelargon. Odlad av Arvidsson - den får 
vi se!
Vi får tips om nyheter, vilka sommarblommor som trivs ihop, vilka som tål torka mm.
Gå gärna in på Facebook och Instagram och läs om Arvidssons i Fjärås.

TID:   Torsdag 30 mars kl 17.00
PLATS:   Växthusen Måbersvägen 68 i Fjärås
PRIS:   Gratis
ANMÄLAN:  Med medlemsnr från den 1 mars till 
   vinnarna@kungsbackatradgardsvanner.se
ARRANGÖR:  Vinnarna
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ROSBESKÄRNING
Onsdag 15 mars kl 18.30  Öppet för alla

Christina Högardh-Ihr är frilansskribent och trädgårdsförfattare sedan många år tillbaka. 
Christina är också känd som rosexpert med flera böcker bakom sig i ämnet samt en lång 
rad föreläsningar och uppdrag. Christina har rest i Skandinavien, England, Frankrike och 
Italien och besökt trädgårdar, rosodlingar för research men också guidat medresenärer. 
Lagom till beskärningssäsongen ger hon tips om bästa sättet att ta hand sina rosor i träd-
gården.

TID:   Onsdag 15 mars kl 18.30
PLATS:   ABF Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
PRIS:   70 kr för medlem, 120 kr för ej med-
  lem. Betalas på plats, med swish     
  eller kontant. Fika ingår
ANMÄLAN:  E-post: rosgrupp@kungsbackatrad-
  gardsvanner.se 
  eller Staffan Bothzén 070–7212660 
  senast torsdag 9 mars
ARRANGÖR:  Rosgruppen



TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA
Startmöte på ABF tisdag 25 april kl 19.00  Öppet för alla.

Vandringarna pågår under sommarsäsongen och avslutas med en träff tisdag 5 septem-
ber på Hjälmeskulla handelsträdgård. Träffas i trädgårdar, kan det bli bättre!? Ta chansen 
att göra nya bekantskaper eller träffa gamla bekanta, visa upp din trädgård, berätta vad 
du har på gång och hämta inspiration och idéer i andras trädgårdar. 

På startmötet i april träffar du din grupp med 6-7 personer och under sommaren träf-
fas ni i varandras trädgårdar. Vi utlovar massor av trädgårdsprat, träd, buskar och växter 
i mängder, inspiration och go fika! Och allt utspelar sig i din och dina gruppmedlemmars 
trädgårdar. Alla sorters trädgårdar är välkomna: nyplanterade, uppvuxna, vildvuxna, grön-
saksodlingar, strikta formträdgårdar, skogsträdgårdar, den lilla radhusträdgården, ja alla! 
Vandrabrickan, en bricka med saker att pricka av under besöken i varandras trädgårdar, 
är med som vanligt. Brickan har haft olika innehåll genom åren, t.ex. perenner, grönsaker, 
örter och ogräs. Trädgårdsvandra hos varandra är öppet för alla så passa på att locka med 
någon du känner som också gillar att ”trädgårdera”. Vilket passar dig bäst, dag- eller kvälls-
grupp? Ange vilket du föredrar när du anmäler dig.
 
TID OCH PLATS:  Startmöte tisdag 25 april kl 19.00 på ABF, rum Fullriggaren. Ta med ett   
  litet bidrag till vårt ”bytesbord”, t.ex. plantor, fröer eller sticklingar.
  Aktiviteterna pågår sedan under sommarsäsongen och avslutas med en  
  gemensam träff tisdag 5 september på Hjälmeskulla handelsträdgård   
  (tid meddelas senare).
ANMÄLAN:  Senast 4 april till Jessica: vandra@  
  kungsbackatradgardsvanner.se
  Ange namn, personnummer, mejl-  
  adress, adress och telefonnummer
  Vill du vara med i en grupp som   
  träffas dagtid, så ange även detta 
  Tider för trädgårdsträffarna bestäm- 
  mer respektive grupp själva
AVGIFT:  100 kr för medlemmar, alternativt   
  150 kr för icke medlemmar
  Betalas på startmötet med swish   
  eller kontant 
INFO:  Ewa Fink 0708-257969
ÖVRIGT:  Vi bjuder på fika på start- och av-  
  slutningsmötena
ARRANGÖR: Trädgårdsvandra hos varadra-gruppen
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DAHLIA! DEN PASSIONERADE PRIMADONNAN
Torsdag 20 april kl 18.30  Öppet för alla

Länge har dahlian levt ett liv i skuggan – långt bort i trädgården, skymd av ”den goda 
smaken”. Men nu är det slut med det, nu kliver hon ut ur garderober över hela Euro-
pa och stoltserar i trädgård efter trädgård. Intresset för dahlior ökar kraftigt och vem 
kan väl motstå dessa vilda, oförskämda, otyglade eller bara ohämmat vackra blom-
mor? I föredraget följer vi dahlians förunderliga historia från forntidens Mexico till våra 
egna trädgårdar. Ladies i den engelska aristokratin har sin plats liksom ambassadörer, 
biskopar, djävlar och forskningsresanden. Men också våra svenska dahliapionjärer. 
Elisabeth Svalin Gunnarsson tar upp arter, sorter och det mesta från att känna igen en frisk 
och livskraftig knöl till plantering, skötsel, skadedjur, vattning och det viktiga höstarbetet 
då man tar upp sina dahlior för vintern. Mängder av vackra bilder på denna ljuvliga blom-
ma visar dahliornas färg, form och användning i trädgård och inredning.
Elisabeth Svalin Gunnarsson är författare och fotograf med trädgård, historia och arkitek-
tur som ämnesområden. Boken om Dahlior kom ut första gången 2010 och sedan en andra 
upplaga något år senare, men tyvärr är den nu slut på förlaget.  
Vi träffas på ABF för att lyssna på Elisabeth som föreläser via Zoom. Utöver föreläsning 
bjuds det på fika och förevisning av hur man delar på knölarna. Ta gärna med knölar tills 
vår knölloppis. 
Det går även bra att delta och lyssna via Zoom för den som önskar. Detta val måste dock 
göras i förväg – det går inte att ”byta” till Zoom på dagen. Om du vill delta via Zoom så 
anmäler du dig och betalar senast 14: April. Länken skickas ut den 17:e. 

TID:   Torsdag 20 april 18.30  
PLATS:   ABF Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
PRIS:   70 kr för medlemmar och 120 kr för icke-medlemmar  
ANMÄLAN: att var med på ABF senast den 14 april till 
  dahliagruppen@kungsbackatrandgardsvanner.se
ANMÄLAN: att var med på Zoom senast den 14 april till 
  dahliagruppenzoom@kungsbackatrandgardsvanner.se
ARRANGÖR:  Dahliagruppen
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VÄXTMARKNAD DÄR ALLA ÄR VINNARE
Lördag 6 maj kl 11.00-13.00  Öppet för alla

Alla är hjärtligt välkomna att lämna in sina överskott av plantor från trädgården till vår 
växtmarknad. Vi tar tacksamt emot allt: från frösådder, plantor som är dags att dela, växter 
du tröttnat på….. Alla växter hittar ett nytt hem via vår växtmarknad. Allt som går att äta 
är mycket populärt, men även sommarblommor, perenner och (små) buskar och träd. Och 
det brukar alltid bli ett lyxbord med ovanliga och speciella växter. 
Till minst tredubbel nytta: Hela vinsten av försäljningen går till Majblommans verksamhet 
i Kungsbacka, du blir av med ditt överskott av växter, du kommer hem med nya växter du 
inte ens hade tänkt på! Du är välkommen att lämna in växter mellan kl. 10-11. Märk väx-
terna med namn, färg och höjd. Strosa sedan runt från kl. 11:00 och fynda bland vårt fina 
sortiment. Ju mer du köper, desto bättre, för hela överskottet går ju till de lokala Majblom-
meföreningarna , vilka som alltid stöder barn och ungdomar i närområdet. Majblomman 
är på plats och informerar om sin verksamhet. Du är väldigt välkommen att hjälpa till som 
försäljare vid marknaden, och du anmäler dig enligt info längre ned. Varmt välkomna alla 
växtgivare, växtnasare och växtfyndare! 

TID:   Lördag 6 maj kl. 11.00-13.00 
PLATS:   Framför Kulturhuset Fyren 
BETALNING:  När du handlar växter tar vi emot kontant betalning eller swish. 
  Inlämning av växter till försäljning: Mellan kl. 10:00-11:00 
  Vill du hjälpa till med försäljningen? Kontakta Lena Togander 
  lena.togander@gmail.com eller 0709-95 64 46
ARRANGÖR:  Majmarknadsgruppen

ÖPPEN KÖKSTRÄDGÅRD – SÅ GÖR JAG!
Söndagen 7 maj kl 12.00-16.00    Öppet för alla

Börja odla din mat, du också! Det finns många olika sätt att odla grönsaker på.  Medlemmar 
ur KTVs Köksträdgårdsgrupp öppnar sina odlingar och visar hur de brukar göra, och hur 
olika det kan bli. Det är allt från små odlingar utanför knuten eller kryddrabatter till stora 
och omväxlande husbehovsodlingar av grönsaker eller växthus. Gå runt, titta in och kanske 
bli inspirerad till att få äta grönt från egen trädgård eller balkong.
Mer information hur du hittar till trädgårdarna kommer längre fram i vår på KTVs hemsida 
och i medlemsbrev.

TID:    Söndagen 7 maj kl 12-16
PLATS:   På flera olika ställen, mer info kommer senare
PRIS:   Gratis
FRÅGOR:  Gunilla Jansson 0705-75 88 32 eller gunilla.j.onsala@bredband.net
ARRANGÖR:  Köksträdgårdsgruppen
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FREDRIKSDALS ROSARIUM
Onsdag 5 juli kl 11.00  Öppet för alla. Max 12 deltagare

Vi går en guidat tur i Fredriksdals rosarium. I rosenträdgården växer både gammaldags 
och moderna sorters rosor. Några av de äldsta är levande antikviteter och ”Mumierosen” 
odlades redan för 2000 år sedan. 
Guidningen tar ca 1 1/2 timme, efter det har vi tid för lunch i trädgårdscaféet och besök av 
andra delar av trädgården. Vi planerar också ett besök på ”Flora Linnea”, butiken som har 
ett stort sortiment av svenskodlade rosor, klematis mm. 
Resan organiserar vi genom samåkning med egna fordon.

TID:   Onsdag 5 juli kl 11.00
PLATS:   Huvudentrén till Fredriksdals Friluftsmuseum
PRIS:   120 kr för medlem, 240 kr för ej medlem. Betalas på plats, med swish   
  eller kontant. Inträde till parken och lunch tillkommer
ANMÄLAN:  E-post till: rosgrupp@kungsbackatradgardsvanner.se
  eller Staffan Bothzén 070–7212660, senast måndag 26 juni
ARRANGÖR:  Rosgruppen

Sticklingarna tänker på insekter
Vi bygger insektshotell lördag 10 juni  

Trädgården bjuder in alla möjliga två- och fyrbenta besökare såsom människor, fåglar, in-
sekter, rådjur och igelkottar till besök. Sticklingarna kommer att undersöka hur trädgården 
kan gestaltas så att insekter som är stora nyttodjur såsom bin, nyckelpigor lockas till vår 
trädgård. Vi kommer att prata om insekternas viktiga arbetsuppgifter i trädgården samt 
hur vi kan plantera växter som ger dem mat och bygga ett insekthotell som erbjuder hus-
rum under de kalla vintermånaderna. Fika ingår.
Ta med en hammare och handskar hemifrån.

TID:   Den 10 juni 13.00-15.00
PRIS:   100 kr/barn för medlem, och 150 kr/barn ej medlemmar Betalas på   
   plats
PLATS:   Kikås insektshotell, Mölndal
ANMÄLAN:  Senast den 10 maj till sticklingar@kungsbackatradgardsvanner.se
MAX:    12 barn. En vuxen till max 2 barn
ARANGÖR:  Sticklingarna
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KORT OM KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER
Vi bildades 2005 och är en av landets största trädgårdsföreningar med ca 750 medlemmar. 
Vi har nio Aktivagrupper som är arbetsgrupper för olika intresseområden inom föreningen. 
Medlemmarna i våra Aktivagrupper är hjärtat i föreningen och som i samarbete med sty-
relsen gör det stora praktiska arbetet i föreningen. Det är ett drygt 50-tal personer som är 
medlemmar i Aktivagrupperna och de planerar och genomför föreläsningar, besök, resor, 
marknader och andra aktiviteter till glädje för både medlemmar och övriga trädgårdsin-
tresserade i Kungsbacka.
Trädgårdsrådet är ett forum där styrelsen och de aktiva medlemmarna utbyter erfaren-
heter och information, förankrar, inspirerar och utvecklar föreningens verksamhet samt 
planerar nästa års program. Trädgårdsrådet träffas ca tre gånger per år under trivsamma 
former. Blir du aktiv i en grupp kan även du ta del av dessa aktiviteter.
Att delta mer aktivt i någon av våra Aktivagrupper är ett bra sätt att lära känna likasinnade, 
fördjupa sina kunskaper och bidra till positiva upplevelser. Som medlem är du alltid väl-
kommen till någon av  våra Aktivagrupper:

Historia & Framtid   Köksträdgården   
Trädgårdsvandra hos varandra            Majmarknaden                                                                                                                                   
Sticklingarna (barnverksamhet)   Trädgårdsprat       
Vinnarna    Rosgruppen
Dahliagruppen

Mer information om Aktivagrupperna och vem du kan kontakta hittar du i detta program 
samt på vår hemsida www.kungsbackatradgardsvanner.se
Vill du tillsammans med andra medlemmar bilda en ny Aktivagrupp, 
kontakta ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se
Styrelsen i Kungsbacka Trädgårdsvänner består av åtta personer. Inval av styrelsemed-
lemmar görs vid årsmötet i mars. Se vår hemsida www.kungsbackatradgardsvanner.se för 
vilka som nu är de aktuella styrelsemedlemmarna.           
Officiell kontaktinformation till Kungsbacka Trädgårdsvänner är:                                                                                                                  
Alla frågor:    ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se                                                                                                                      
Ekonomiska frågor:   kassor@kungsbackatradgardsvanner.se                                                                                                        
Kommunikations- och IT-frågor:  web@kungsbackatradgardsvanner.se                                                                                                   
Medlemsfrågor:    med@kungsbackatradgardsvanner.se
Kontakt till styrelse, valberedning och samordnare i Aktivagrupperna hittar du på hemsi-
dan under kontakter i respektive undermenyer.



Årsmöteshandlingarna kan laddas ner från hemsidan
www.kungsbackatradgardsvanner.se eller beställas från styrelsen
senast 27 februari via e-mail 
ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se eller per telefon 0706-371043

Kallelse till Årsmöte för Kungsbacka Trädgårdsvänner
Söndagen den 5 mars 2023 klockan 13.00
Hjärtligt välkomna till årsmöte med föreläsningen ”en växtjägares äventyr” med Magnus 
Lidén  i Hålabäcksskolans aula.
Anmälan till årsmötet gör du senast söndagen den 26 februari till Pernilla Fredgren, 
ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se eller sms 070-6371043.  
Ange namn och medlemsnummer, samt önskemål om specialkost.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari. De skickas till ordförande  
Pernilla Fredgren, Tulpanvägen 22, 43445 Kungsbacka eller ordforande@kungsbackatrad-
gardsvanner.se

Välkomna!
Kungsbacka 2022-12-15 Styrelsen, Kungsbacka Trädgårdsvänner

Magnus Lidén är docent i systematisk 
botanik, verksam vid Uppsala universi-
tet och Göteborgs botaniska trädgård. 
Han forskar huvudsakligen på släktena 
Corydalis (nunneörter) och Dionysia 
(kuddvivor).
Magnus har beskrivit cirka 150 nya arter 
av blommande växter. Han har ofta gjort 
nya fynd på otillgängliga platser. För att 
nå dit krävs inte bara beslutsamhet och 
starka ben utan också gott samarbete 
med lokala botanister.

Idag delar han med sig av äventyr och 
guldkorn från sina resor – från Himalayas 
rand till Persiens berg



ÅRSMÖTE
För Kungsbacka Trädgårdsvänner 2023

DAGORDNING

1.  Mötets öppnande
2.  Val av ordförande på årsmötet
3.  Val av sekreterare på årsmötet
4.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
5.  Årsmötets behöriga utlysande
6.  Fastställande av dagordning
7.  Fastställande av röstlängd
8.  Styrelsens redovisning av verksamheten under det gångna året
9.  Styrelsens redovisning av ekonomi och räkenskaper för det gångna året
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val av ordförande
14. Val av vice ordförande
15. Val av styrelseledamöter (nyval)
16. Val av styrelseledamöter (omval-fyllnadsval)
17. Utse kassör bland valda ledamöter
18. Val av två revisorer samt en ersättare för ett år
19. Val av tre ledamöter på ett år till valberedningen samt val av
       sammankallande
20. Motioner till årsmötet
21. Presentation av verksamhetsplan och fastställande av budget för 2023                                                                                                                                             
22. Beslut om medlemsavgift för 2024                                                                                                                                            
23. Övriga ärenden som årsmötet enhälligt har beslutat ska tas upp                                                                                        
24. Årsmötet avslutas



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. Till-
sammans 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, hof@kungsbackatradgardsvanner.se

KÖKSTRÄDGÅRDEN                                                                                                                                        
Gruppen för dig som vill odla både ätbart och vackert! Vi är nyblivna och erfarna odlare som hela ti-
den 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, koksgrupp@kungsbackatradgardsvanner.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 med-
lemmar. 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 vår-
vintern 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 vin-
ster 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 an-
nat? 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! 
Kontaktperson Tommy Kihlberger, vinnarna@kungsbackatradgardsvanner.se, tel 0706-216961

DAHLIAGRUPPEN
Dahlior – älskar du dessa stora, färgsprakande blommor? Eller är du kanske nyfiken på hur man oldar 
dom på bästa sätt? Då är den nya Dahliagruppen något för dig! Vi välkomnar både nya och erfarna 
odlare att dela inspiration, kunskap och erfarenheter om Dahliaoldling. Nyfiken? Välkommen att kon-
takta vår samordnare Julie Matthews på dahliagruppen@kungsbackatrandgardsvanner.se

ROSGRUPPEN
En Rosgrupp inom föreningen återstartades 2022 och hade under året sina första möten.
Ambitionen under året var att lära känna medlemmarna i gruppen och att finna ut vad gruppen i 
framtiden ville ägna sig åt. Under sommaren besöktes samtliga medlemmars trädgårdar och disku-
terade framtid. Dessutom besökte vi Rosariet i Jönköping och ett besök hos Rosträdgården i Malevik.
Planeringen för våren 2023 är gjord och vi kommer att ha ett föredrag om rosbeskärning strax innan 
vi själva skall starta i den egna trädgården. Under sommaren kommer vi att besöka Fredriksdals Rosa-
rium, i Helsingborg och bli guidade runt. Vi kommer också att besöka några privata trädgårdar under 
sommaren. Under hösten påbörjar vi en serie föredrag där vi börjar med att lära oss om vad lokala 
förutsättningar och jordmån skapar för möjligheter. 
Kontaktperson når du via: rosgrupp@kungsbackatradgardsvanner.se

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



TIPS FRÅN KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER

Förutom vårt digra program tipsar vi här om ett urval av andra evenemang 
för alla trädgårdsintresserade - vad vi vet i dagsläget.

Trädgårdsmässor, öppna trädgårdar

10 - 12 mars  Vår Trädgård, Malmö  www.allamassor.se
30 mars - 2 april  Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan  www.nordiskatradgardar.se
21 - 23 april Oslo Garden Show Hagemessen https://www.allamassor.se
23 - 24 april  Trädgård och uteliv, Ängelholm  www.allamassor.se
6 - 7 maj Blekinge Mat och Trädgårdsmässa https://www.allamassor.se
13 - 14 maj  Österlen Garden Show, Lunnarp  www.osterlengardenshow.se  

Glöm inte besöka plantskolor och handelsträdgårdar i vårt närområde för inspiration. De 
brukar också ha olika evenemang under säsongen. Flera av dem lämnar dessutom med-
lemsrabatter, läs mer om detta på nästa sida i programmet.

Backsippa är Årets perenn 2023
Perennagruppen utser årligen Årets perenn och har i år utsett backsippa, Pulsatilla vulga-
ris, till Årets perenn 2023. Backsippan blommar tidigt på våren och är mycket uppskattad 
av våra pollinatörer.
Motiveringen enligt Perennagruppen lyder:

Backsippa är en ljuvligt vacker, långlivad och härdig 
perenn som värmer våra hjärtan när vi behöver det 
som mest. Så snart trädgården vaknat ur vintervi-
lan slår de stora, färgstarka blommorna ut. Fulla av 
liv i sig själva, men också genom de insekter som 
här bjuds på nektar och pollen vid en tid då till-
gången är begränsad i naturen.
Mer info: www.vaxtforum.se samt www.peren-
nagruppen.com



MEDLEMSFÖRMÅNER 2023
Följande lokala företag ger medlemmarna i Kungsbacka Trädgårdsvänner rabatt mot upp-                                             
visande 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 före-
tag runt om i landet. Se www.svensktradgard.se under rubriken Medlem/Rabatterbjudan-
den och tidningen Hemträdgården.

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

Larsviken.se   10% på köp i webbutik, Kod: kungsbacka 2023. 
Gäller ej rea och går ej att kombinera med andra rabattkoder / erbjudanden

Millesons Handelsträdgård. www.millessons.se. Kungsbacka Trädgårdsvänner erhåller 
10% på ordinarie priser. Gäller ej snittblommor. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

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

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



MEDLEMSKAP
Kungsbacka Trädgårdsvänner är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård.
Årsavgift för 2023 är 350 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 och 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 för-
handlade medlemsrabatter på hemsidan (www.svensktradgard.se) 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 för-
handlade medlemsrabatter hittar du i slutet av detta program.
Vi välkomnar nya medlemmar och du anmäler ditt intresse på www.svensktradgard.se. 
Länk finns på vår hemsida. Ange ’Kungsbacka Trädgårdsvänner’.
Du som inte har tillgång till internet kan anmäla dig till Marie Abrahamsson, tel 0706-
436323
Bankgiro för evenemang i föreningen 5769-6536 och SWISH 123 43 577 86. Ange evene-
mang, 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 styrelse-
medlemmar, 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 kontakt-
 uppgifter (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 medlemsan-
svarige Marie Abrahamsson, med@kungsbackatradgardsvanner.
se eller tel 0706-436323
Vi hanterar era personuppgifter enligt den nya dataskyddsförord-
ningen GDPR. Eventuella frågor, kontakta med@kungsbackatrad-
gardsvanner.se

Gå med i en AKTIVAGRUPP! (se vår hemsida!)
Historia & Framtid, Köksträdgården, Växtmarknad vid Fyren, 
Sticklingarna, Trädgårdspratarna, Trädgårdsvandra hos varandra, 
Vinnarna, Dahliagruppen och Rosgruppen



ÖPPEN DAHLIATRÄDGÅRD
Söndagen 10 september  Öppen för alla

Välkommen att öppna upp din dahliaträdgård. Om du har få eller flera dahlior spelar ingen 
roll. Låt oss gemensamt  njuta av en dag i dahliornas storslagna prakt.
Anmäl dig om du vill visa din trädgård senast 15 maj till dahliagruppen@kungsbackatrad-
gardsvanner.se. Vid anmälan vänligen ange:
Namn, adress, telefonnummer
Om du vill ha öppet förmiddag (9-12), eftermiddag (13-16) eller hela dagen
Vilka parkeringsmöjligheter det finns
Om det finns tillgång till toalett eller ej
Om du har för avsikt att sälja fika, snittblommor (-dahlior) eller annat
 
TID:   10 september, kl 9-12, kl 13-16 alternativt 9-16
PLATS:   Anges i separat utskick via e-post till medlemmar 
  samt Facebook  under augusti månad
KOSTNAD: Gratis inträde för alla

FRÅGOR: Anna Rinnarv 0701-735310; Pernilla Linné 0734-208238;    
  Kristin Blomqvist 0702-831585

Hjälp, jag har Hjälp, jag har 

en en trädgårdträdgård



Avsändare: 
Kungsbacka Trädgårdsvänner
c/o Marie Abrahamsson
Orkestergatan 13
416 78 V:a Frölunda

VÅRPROGRAMMET I SAMMANDRAG
Lördag 21 januari  Aktivitetsdag
Torsdag 2 februari  En Trädgård med Utsikt
Lördag 4 februari   Fröbytardag
Torsdag 16 februari  Ingela Jagne
Söndag 5 mars   Årsmöte
Onsdag 8 mars   Tjolöholm, Andreas Blomberg
Onsdag 15 mars   Rosbeskärning
Torsdag 30 mars   Studiebesök hos Arvidssons
Torsdag 20 april   Dahlia föreläsning Zoom
Tisdag 25 april   Startmöte Trädgårdsvandra hos varandra
Lördag 6 maj   Majmarknad
Söndag 7 maj   Öppen Köksträdgård, Så gör jag
Måndag 15 maj   Sista anmälan, Öppen Dahliaträdgård
Lördag 10 juni   Sticklingarna tänker på Insekter 
Onsdag 5 juli   Resa till Fredriksdals Rosarium
Söndag 10 september  Öppen Dahliaträdgård


