
PROGRAMFEBRUARI - MAJ 2021



        Foto omslag:  Ingvar Svanberg

DETTA HÄNDER I VÅR:
Under februari Fröbyte på alternativt sätt
Onsdag 10 februari Digital snödroppsföreläsning
Söndag 14 mars Digitalt årsmöte KTV  samt

Emily Bratt föreläsning
Söndag 28 mars Trädgårdsprat!
Lördag 24 april Earth Day, sticklingarna
Onsdag 28 april Trädgårdsvandra hos varandra
Lördag 8 maj Växtmarknad
Torsdag 27 maj Arts&Crafts på Tjolöholm
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DIGITAL SNÖDROPPSFÖRELÄSNING
Onsdag 10 februari kl 19.   Endast för medlemmar

I den tidiga vårvinterns tid håller Elisabeth Svalin Gunnarsson en digital föreläsning om
snödroppar för oss medlemmar, hemma i våra egna vardagsrum. Elisabeth har tidigare
hållit flera uppskattade föreläsningar för oss, och hon har publicerat många fina böcker
med trädgårdsanknytning. Den senaste är skriven tillsammans med Gunnel Carlson och
heter Snödroppar - en galantofil kärlekshistoria.

En galantofil är någon som är  extra hängiven åt snödroppar och ser det som sitt livsverk att
odla, vårda och studera dem. Snödroppar har varit en symbol för det tidiga. Framför allt för
oss nordbor som i början av året är utsvultna på trädgård. Den skira, eleganta och härdiga
snödroppen är en blomma som genom århundraden fått odlare att förundras, växtjägare att
riskera livet och samlare att satsa allt. I föredraget berättas om blommans historia och namn,
om arter och ursprung över världen, om unika sorter. Om underbart galna galantofiler och sk
”immortals” som samlar och korsar med lust och glädje. Det blir även lite om odling och
förökning, och om  snödroppen i trädgården. Här får vi veta allt om •”hoppets stjärna”  som
soldaterna under Krimkriget kallade dem. Och naturligtvis kommer det underbara
galantoskopet med.

Alla medlemmar som har registrerat sin aktuella e-postadress kommer att få en inbjudan via
mail. Brukar du få vårt medlemsbrev via mail så har vi din adress. Om inte anmäl den här:
med@kungsbackatradgardsvanner.se. Hur man kan delta i föreläsningen står i inbjudan som
kommer i slutet av januari. Se även info på hemsidan och facebook.

TID: Onsdag 10 februari kl 19.00
PLATS: Digitalt. Mer info kommer i inbjudan
PRIS: Gratis
ARRANGÖR: Styrelsen



FRÖBYTARDAG   i februari.  Öppet för alla
Vi får byta våra fröer på helt nytt sätt i år! Digitalt/per brev!

Ungefär så som fröodlingsföreningen SESAM gör. Mer info kommer snart på hemsidan när
vi vet hur det ska gå till

ARRANGÖR: Köksträdgårdsgruppen

ÅRSMÖTE med föredrag av Emily Bratt
Söndag 14 mars kl 13.00.  Endast för medlemmar
Anmälan krävs

Emily Bratt driver En annan slags trädgård. Hon har en bakgrund som trädgårdsdesigner och
trädgårdsmästare. Idag består verksamheten av blomsterarrangemang i säsong, där hon odlar,
arrangerar och levererar närodlade blommor. Hon har även kursverksamhet och vill förmedla
trädgårdsglädje på ett mer inkluderande sätt.

Kallelse, årsmötesprogram och dagordning hittar du i mittuppslaget på
detta program, och där finns även uppgifter om hur du ska anmäla dig

PLATS:  Digitalt
ARRANGÖR: Styrelsen



TRÄDGÅRDSPRAT!
Söndag 28 mars kl 14 - 16 ca.  Öppet för alla.  Max 15 personer
eller enligt gällande restriktioner.

Välkommen till ett par timmar där vi njuter av våren som är på gång. Tillsammans tillbringar vi tiden
ute och reflekterar över hur långt våren har kommit. Kan vi känna igen de allra tidigaste knopparna?
Träd utan blad, hur vet man vad det är? Kanske lär du dig något nytt eller så får du möjligheten att
dela med dig av dina kunskaper om träd och buskar.

Vi har alla ett gemensamt intresse för trädgård och här ges utrymme att tillsammans med likasin-
nade längta tills trädgårdssäsongen drar igång på allvar, Vi pratar om vad vi har för planer inför detta
odlingsår, är det något speciellt vi ser fram emot, ska vi testa något nytt och har vi redan startat
genom att förså inomhus?

Vi träffas och njuter av egen medhavd fika och massor av TRÄDGÅRDSPRAT. Vi inspirerar varandra,
umgås och delar med oss av våra erfarenheter från trädgårdslivet.
Är du ny medlem eller funderar på att bli - tag chansen att möta andra trädgårdsentusiaster!

TID: Söndag 28 mars kl 14 - 16 ca
PLATS: Mårtagårdens kultur- och naturreservat, Onsala se Mårtagården,
Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Buss 731, hållplats Rydet eller begränsad parkering nära
Mårtagården, eller vid Rydets idrottsplats, ca 5 min promenad.
PRIS: Gratis
ANMÄLAN: Senast 26 mars 2021 till Annica Andersson

annikapannika1972@gmail.com eller 0707-766478
ARRANGÖR: Trädgårdspratarna

FIRA EARTH DAY MED
STICKLINGARNA
Lördag 24 april. Öppet för alla
Vi träffas vid Kikås återvinningscentral och ser hur arbetet där
bidrar till att hjälpa vår planet. Sedan besöker vi insektshotellet
och startar nytt liv i återvunna krukor som barnen får ta med sig
hem. Fika ingår.
TID: Lördag 24 april 13:00-15:00
PLATS: Kikås insektshotell, Mölndal
PRIS: 50 kr/barn för medlem,
                            100 kr/barn ej medlem

Betalas på plats, kontant eller swish
ANMÄLAN: Senast 10 april till
                              ktv_sticklingar@outlook.com

Max 12 barn



TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA
Startmöte onsdag 28 april, pågår under sommarsäsongen och
avslutas med en träff tisdag 14 september. Öppet för alla

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 5-6 andra personer, anpassas efter
coronaläget, och under sommaren träffas ni i varandras trädgårdar. Vi utlovar
massor av prat, träd, buskar och växter i mängder, inspiration och go fika! Och
allt utspelar sig i din och dina gruppmedlemmars trädgårdar. Alla trädgårdar är
välkomna: nyplanterade, uppvuxna, vildvuxna, grönsaksodlingar, strikta formträd-
gårdar, 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 •hträdgårdera•h. Vilket passar dig bäst, dag- eller
kvällsgrupp? Det finns både och, ange vilket du föredrar när du anmäler dig.

TID och PLATS: Startmöte onsdag 28 april kl 19.00 på
ABF - Fullriggaren, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka, eventuellt
utomhus beroende på coronaläget. Pågår sedan under sommar-
säsongen och avslutas med en gemensam träff tisdag 14 septem-
ber, samma tid och plats som startmötet. Tidpunkter för trädgårds-
träffarna bestämmer respektive grupp själva.

ANMÄLAN: Senast måndag 5 april till Annica Gren på email
annica.gren@hotmail.com

                               Ange namn, personnummer, adress
                                         och telefonnummer.
                                            Vill du vara med i en grupp som träffas
                                          dagtid, så ange även detta.

ANMÄLNINGSAVGIFT:    Swisha 50 kr för medlemmar,
                                            alternativt 100 kr till 0700-852223.

Har ni inte Swish betalar ni i samband med
 startmötet.

FÖRFRÅGNINGAR: Ewa Fink, ewa@fringilla.se , 0708-257969
ÖVRIGT: Vi bjuder på fika på start    och avslutningsmöte
ARRANGÖR: Trädgårdsvandra hos varandra



TID: Lördag 8 maj kl. 11:00-13:00
PLATS: Framför Kulturhuset Fyren
OBS! Med tanke på att vi när programmet trycks, inte vet hur det blir med restriktioner
avseende Covid-19, förbehåller vi oss rätten att ändra arrangemanget till utspridda försälj-
ningsställen om nödvändigt, precis som 2020. Datum och tid och kontaktuppgifter gäller
dock. Information om detta kommer att meddelas genom våra digitala kanaler, dvs med-
lemsbrev på email, hemsida, facebook och instagram, så håll utkik när det närmar sig.

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

VÄXTMARKNAD DÄR ALLA ÄR VINNARE
Lördag 8 maj. Öppet för alla

Alla i hela Kungsbacka 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 växt-
marknad. 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 växterna 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 Majblommeföreningarna , 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!



FÖRELÄSNING
Torsdag 27 maj. Endast medlemmar.  Max 20 personer

Om Arts & Crafts -
en trädgårdsföreläsning på Tjolöholms slott med trädgårdsmästare Andreas Blomberg

Andreas började jobba som trädgårdsmästare 2012
efter att utbildat sig inom trädgård och anläggning.
Innan dess utbildade han sig till inredningsdesigner
i London. Där startade hans vurm för England och
allt brittiskt som så bra passar in på Tjolöholms
engelska arts & crafts trädgårdar.

I föreläsningen går vi igenom vad som definierar en
arts & crafts trädgård. Vi komer att gå igenom olika
trädgårdar både i England och i Sverige. På plats går
vi ut och tittar på Tjolöholms egna arts & craftsträd-
gård. Vidare så tittar vi närmare på vad man kan
göra i sin egen trädgård för att få den mer arts & crafts.

TID: Torsdag 27 maj, kl 18.30
PLATS: Samling vid slottet
PRIS: Inkl fika - 100 kr. Kontant eller swish
ANMÄLAN: Med medlemsnummer, senast 24 maj till
anitajonsson018@gmail.com
ARRANGÖR: Historia & Framtid

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER I SAMARBETE MED:

Kungsbacka kommun
Riksförbundet Svensk Trädgård
ABF



Kallelse till årsmöte för
Kungsbacka Trädgårdsvänner
Hjärtligt välkomna till årsmöte med föredrag
söndagen den 14 mars 2021 kl 13.   DIGITALT!

Anmälan till årsmötet gör du senast den söndagen den 7 mars till Julie Matthews,
web@kungsbackatradgardsvanner.se
eller SMS (med din e-postadress) till 070-6036307
Ange namn och medlemsnummer
Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 19 februari. Skickas till
ordförande Gunilla Jansson, Ögårdsvägen 23 , 439 36 Onsala eller
ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se
Digitala redskap:  Dator, I-pad, I-phone. Om du saknar digitala redskap kan du
ta kontakt med någon i styrelsen för att få hjälp
”Träningsmöte”: Du får  en inbjudan till ett möte där du får prova tekniken

Välkomna!

Kungsbacka 2021-01-10
Styrelsen, Kungsbacka Trädgårdsvänner



Foto  Jonatan Fernström

Årsmöteshandlingarna kan laddas ner från hemsidan
www.kungsbackatradgardsvanner.se eller beställas från styrelsen
senast 5 mars, via e-mail
ordforande@kungsbacka tradgardsvanner.se eller per telefon 0705-758832

Program

13.00-13.30 Registrering och digitalt insläpp
13.30-14.30 Årsmötesförhandlingar.
14.30-15.00 Paus
15.00-16.00 Föreläsning •”Det nya blommande trädgårdsidealet”

Emily Bratt:

Trädgård har seglat upp på första plats, gått om köket och är
nu viktigast när vi svenskar  väljer bostad. Trädgård är den
nya maten och ska inte längre benämnas som en trend, för
trender kommer och går. Trädgård är här för att stanna och
kanske är det nu vi får en riktig trädgårdskultur i Sverige. En
inspirationsföreläsning om den nya rörelsen, samtidsanalys,
trendspaningar och det nya blommande trädgårdsidealet.
Hur man kan odla snittblommor i den lilla trädgården och
skörda året om.



Årsmöte för Kungsbacka Trädgårdsvänner
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 2021
22. Beslut om medlemsavgift för 2022
23. Övriga ärenden som årsmötet enhälligt har beslutat ska tas upp
24. Årsmötet avslutas



Förutom vårt eget program tipsar vi här om ett urval av  andra evenemang
för alla trädgårdsintresserade.

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER I SAMARBETE MED:

Kungsbacka kommun
Riksförbundet Svensk Trädgård
ABF

TIPS FRÅN KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER

13 juni Urban Garden Day Kungsbacka kl 12-18
Ett populärt evenemang i Kungsbacka sedan flera år tillbaka
Läs mer på www.urbangardenday.se

Trädgårdsmässor
Det anordnas flera andra trädgårdsmässor i vårt avlånga land, nedanstående är bara ett urval under
våren. På de flesta mässorna har du som medlem i en trädgårdförening rabatt på inträdesbiljetterna.
En del mässor är redan inställda eller flyttade. Denna information har vi i dagsläget:

Vecka 12  Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar, DIGITALT!  www.nordiskatradgardar.se

24-25 april  Trädgård och Uteliv, Ängelholm, www.allamassor.se
14-16 maj  Wapnö Hem&Trädgårdsmässa, www.wapno.se
15-16 maj  Österlen Garden Show, Lunnarp Tomelilla,  www.osterlengardenshow.se

29 maj  Kalmar Trädgårdsdag, www.allamassor.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 medlemsrabatter, läs
mer om detta längre bak i programmet.



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 MarieAbrahamsson, med@kungsbackatradgardsvanner.se eller tel 0706-436323Vi hanterar alla personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.Eventuella frågor, kontakta med@kungsbackatradgardsvanner.se

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 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 förhand-
lade medlemsrabatter på hemsidan (www.tradgard.org) och i Hemträdgården.

I Kungsbacka Trädgårdsvänner skickar vi i år ut ett vår- och ett sommar/höstprogram. De inne-
håller 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 0706-436323

Bankgiro för evenemang i föreningen 5769-6536. Ange evenemang, namn och medlemsnummer
vid inbetalning. På våra föreläsningar vill vi att du betalar med swish eller kontant.

På hemsidan www.kungsbackatradgardsvanner.se  hittar du kontaktuppgifter till styrelsemedlem-
mar, valberedningen och samordnare i de olika aktivagrupperna.

Följ oss på FaceBook för senaste nytt: www.facebook.com/ kungsbackatradgardsvanner.com  eller
instagram.com/ kungsbacka_tradgardsvanner



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 2021
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 blomster-
ängar 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 de 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 Annika Andersson, annikapannika1972@gmail.com

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 träffas
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 vinn-vinn situation för alla parter!
Visst vill du vara med?
Kontaktperson Tommy Kihlberger, kihlberger.t@telia.com,  tel 0706-216961

JUBILEUMSKOMMITTÉN

Jubileumskommitteen bildades hösten 2019 för att planera Kungsbacka Trädgårdsvänners  15-årsjubi-
leum. Men den planerade festen hösten 2020 blev inställd som så mycket annat! Nu jobbar vi vidare
för att kunna  ordna en trevlig jubileumsfest för 15+1 år för våra medlemmar under 2021 med mottot
Det är alltid kul att fira!  Vill du bidra till festen och hjälpa till med planering och genomförande är du
hjärtligt välkommen i vår grupp.

Kontaktperson är Gunilla Jansson,   gunilla.j.onsala@bredband.net



MEDLEMSFÖRMÅNER 2021
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 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 arbets-
kostnaden 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



ÅRETS PERENN 2021
Trädgårdskantlök Allium ”Millenium”

Allium ”Millenium” är en perenn som har allt. Den är snygg hela
säsongen, har vackert bladverk och generös blomning. Sorten är
dessutom frisk och lätt att lyckas med och de pollinerande insekternas
favorit. Det är en lökväxt som blommar i juli till september. Blommorna
sitter i klotrunda blomställningar som är mycket effektfulla. En skillnad
från flertalet Allium är att ”Millenium” blommar på sommaren. Den är
också fräsch och snygg nästan hela året. Bladen är friskt gröna,
blombollarna ca fem centimeter i diameter och plantan är 30
centimeter hög. Blomningen är riklig och humlor, bin och fjärilar älskar
den. ”Millenium” trivs bäst i sol till halvskugga. Vanlig trädgårdsjord är
utmärkt och sorten klarar också torra perioder.

Läs mer på www.perennagruppen.com

Foto: Marie Wändel

Foto: Jonas Bengtsson



KORT OM KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER
Vi bildades 2005 och är en av landets största trädgårdsföreningar med 750  medlemmar. Vi har
åtta Aktivagrupper som är arbetsgrupper för olika intresseområden inom föreningen.
Medlemmarna i våra Aktivagrupper är hjärtat i föreningen och som i samarbete med styrelsen
gör det stora praktisk 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 trädgårds-intresserade i
Kungsbacka.
Välkommen till någon av våra Aktivagrupper:
Historia & Framtid Trädgårdsprat
Köksträdgården Trädgårdsvandra hos varandra
Majmarknaden Vinnarna
Sticklingarna (barnverksamhet) Jubileumskommittén

Styrelsen i Kungsbacka Trädgårdsvänner består av åtta personer. Inval av styrelsemedlemmar
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 hemsidan
under kontakter i respektive undermenyer.

Se oss på: www.kungsbackatradgardsvanner.se



Besök hos Åke Truedsson i Skåne

Esters  och Hemtrefnaden på Tjolöholm

Trädgårdsbesök

VälodlatFoto:  Ingvar Svanberg






