Program

Juni 2021 - februari 2022

KÄRA TRÄDGÅRDSVÄNNER
Äntligen är våren här, även om det inte känns så när man står där påbyltad i snålblåsten
ännu in i maj månad. Men vi har fått börja förså, omskola plantor ja t o m klippa gräsmattan (vi som inte har robot). Kungsbacka Trädgårdsvänner har i vinter/vår genomfört flera
digitala föreläsningar vilka varit mycket uppskattade. Vi har fått lära oss tänka nytt och
tänka om. Årsmötet både i KTV och riksförbundet skedde också via digitala plattformar.
Men datorer i alla ära, nu är det de personliga mötena vi längtar efter. Med detta program
hoppas vi att vi kan återgå till ett mer ”normalt” föreningsliv. I skrivandets stund (början
på maj) så väntar vi på Folkhälsomyndigheten skall lätta på restriktionerna så att vi kan genomföra våra planerade programpunkter. Men håll som vanligt utkik på vår hemsida och
Facebook - där sker ständiga uppdateringar. Och glöm inte att i våra aktivagrupper sker en
massa spännande saker, så varför inte gå med i en eller bilda en ny efter ditt eget intresse.
Pirkko Turpeinen
Programsamordnare

DETTA HÄNDER FRAMÖVER:
Lördag 21 augusti
Torsdag 2 september
Söndag 5 september
Onsdag 8 september
Lördag 14 september
Lördag 25 september
Söndag 24 oktober
Torsdag 28 oktober
Tisdag 9 november
Söndag 14 november
Onsdag 19 januari 2022
Lördag 15 februari 2022

Flyg med fjärilarna
Vandring i arbetarbyn på Tjolöholm
Vandring i arbetarbyn på Tjolöholm
Föredrag om beskäring
Trädgårdsvandra hos varandra, avslutning
Äpplets dag
Hjälp fåglarna i vinter
Nyttoväxter från hela världen och hur ser pollen ut
Allt du behöver veta om vitlök
15+1 års jubileum
Trädgårdsprat
Fröbytardag

Omslagsfoto Ingvar Svanberg

FLYG MED FJÄRILARNA
Lördag 21 augusti Öppet för alla

Häng på fjärilarna när dom äter sin frukost. Vi ser hur många olika arter det finns runt om i
trädgården och vilka växter dom gillar att besöka. Vi tillverkar en fjärilsmatare som barnen
får ta med hem. Fika ingår.
TID:
PLATS:
PRIS:

Lördag 21 augusti 10.00-11:30
Hemma hos familjen Matthews i Lindome
50 kr/barn för medlem, 150 kr/barn ej medlem.
Betalas på plats, kontant eller swish.
ANMÄLAN: Senast 10 augusti till ktv_sticklingar@outlook.com
Max 12 barn. Max 2 barn per vuxen.

VANDRING I ARBETARBYN
PÅ TJOLÖHOLM

Torsdag 2 september och söndag 5 september. Endast medlemmar.
Max 20 personer per tillfälle
Följ med trädgårdsmästaren Andreas Blomberg på en sensommarvandring i arbetarbyn
med fokus på trädgårdarna i Hemtrefnaden och nyrestaurerade Rosgården.
Vi erbjuder två tillfällen och det gäller endast medlemmar.
TID:		
		
PLATS: 		
PRIS: 		
ANMÄLAN:
ARRANGÖR:

Torsdag 2 september, kl 13.00
Söndag 5 september, kl 13.00
Samling vid parkeringen nedanför byn
100 kr. Kontant eller swish
Med medlemsnr. senast 30 augusti till anitajonsson018@gmail.com
Historia & Framtid

FÖREDRAG OM BESKÄRNING
Onsdag 8 septemebr kl 18.00 Öppet för alla.

Henrik Bodin
Riksförbundet Svensk Trädgård
Alla kan såga och klippa. Men en riktigt utförd beskärning av ett träd eller en buske kräver
lite mer än så. Beroende av hur arbetet utförs kan resultatet betyda förtidig död eller bättre
utveckling av växten. I det här föredraget går vi igenom grunderna för en lyckad beskärning
av fruktträd, prydnadsträd, vintergröna växter och buskar.
Föredragshållare är trädgårdsrådgivaren Henrik Bodin från Riksförbundet Svensk Trädgård.
Han har både en teoretisk och praktisk kunskap i ämnet efter att studerat ämnet på högskola och arbetat praktiskt med det i över 20 år.
TID: 		
PLATS: 		
PRIS : 		
ANMÄLAN :
		
ARRANGÖR:

Onsdag 8 september kl 18.30
ABF Verkstadsgatan 14
Medlemmar 50 kr. Ej medlemmar 100 kr. Swish eller kontant.
Med medlemsnummer till Göran Andersson senast 2 september, 		
goran_andersson00@telia.com Tel 0738-745310
Köksträdgårdsgruppen

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

TRÄDGÅRDSVANDRA HOS
VARANDRA, avslutningsträff
Lördag 14 september kl 18.00

Om coronaläget tillåter träffas vi som trädgårdsvandrat och avslutar vår säsong enligt ovan.
Slutmötet kommer att äga rum i en trädgård i Göteborgsområdet och samåkning krävs eftersom det är begränsade parkeringsmöjligheter. Vi kommer att utvärdera säsongen, eventuellt fika, samt avsluta med vårt växtbytarbord. Mer information kommer att mejlas ut till
deltagarna i början av september.
Vi har besökt varandras trädgårdar i mindre grupper under perioden maj till augusti.
I år är vi 38 deltagare, fördelade på 4 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:
		

Lördag 14 sept. kl 18
Meddelas senare
Ewa Fink, ewa@fringilla.se
TEL. 0708-257969

ÄPPLETS DAG

Lördag 25 september 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 25 september kl 11-15 (sortbestämning kl 11-14)
Kulturhuset Fyren, på Torget
Gratis för alla
Ingvar Svanberg, 0703-967781, ingvar@kartsam.se
Köksträdgårdsgruppen

HJÄLP FÅGLARNA I VINTER
Söndag 24 oktober Öppet för alla

Mängder av fåglar besöker våra trädgårdar och äter insekter och maskar under sommaren. Men på vintern kan dom behöva lite extra hjälp och stöd. Vi pratar om olika fåglar
och vad dom gillar att äta, och så bygger vi en fågelmatare som barnan får ta med hem. Ta
gärna med en skruvdragare om du har. Fika ingår.
TID: 		
PLATS: 		
PRIS:		
		
		
ANMÄLAN:
		
ÖVRIGT: 		
		
ARRANGÖR:

Söndag 24 oktober kl 14.00-16.00
Hemma hos familjen Matthews i Lindome
50 kr/barn för medlem, 150 kr/barn ej
medlem. Betalas på plats,
kontant eller swish
Senast14 oktober till
ktv_sticklingar@outlook.com
Max 12 barn. Max 2 barn per vuxen
Ta med en borrmaskin och handskar
hemifrån
Sticklingarna

NYTTOVÄXTER FRÅN HELA VÄRLDEN
OCH HUR SER POLLEN UT
Torsdag 28 oktober kl 18.30 Öppet för alla.

Åslög Dahl har jobbat länge på Institutionen för biologi och miljövetenskap och är forsk-

ningschef och utvecklingsansvarig på Botaniska Analysgruppen i Botan Göteborg. Hon disputerade i systematisk botanik vid Göteborgs universitet år 1990, där hon forskar, undervisar och är ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Institutionen. Hon är medförfattare till de två
böckerna ”Nyttoväxter från hela världen” som ger läsaren en möjlighet att lära känna de
växter som bidrar med våra vardagsprodukter, och om den natur- och kulturhistoria som är
knuten till dem. Boken syftar även till att förmedla botanisk kunskap. Hon pratar även om
pollen tex hur ser de ut, artskillnader mm.
TID: 		
PLATS: 		
PRIS : 		
ANMÄLAN :
		
ARRANGÖR:

Torsdag 28 oktober kl 18.30
ABF Verkstadsgatan 14
Medlemmar 50 kr. Ej medlemmar 100 kr, Swish eller kontant.
Med medlemmsnummer till Göran Andersson senast 24 oktober,
goran_andersson00@telia.com. Tel 0738-745310
Köksträdgårdsgruppen

ALLT DU BEHÖVER VETA OM VITLÖK
Tisdag 9 november Öppet för alla

Kom och lyssna på Matti Turpeinen, ekologisk odlare från Slottet i Hamburgsund. Där har
han en spännande trädgård med alla sorters grönsaker och bär som han odlat i 50 år tillsammans med sin fru Gunnel. De senaste 30 åren har han specialiserat sig på vitlöksodling
och odlar ca 200 olika sorter varje år. Han har kontakter över hela världen och byter och
köper lökar från andra odlare. I det här föredraget får du lära dig att odla din egen vitlök
så slipper du göra alla misstag som han själv gjorde i början. Matti berättar också lite om
vitlökens historia och utbredning i världen.
Matti har med och säljer av sina exklusiva vitlökssorter för plantering i oktober/november.
(Endast kontant betalning).
TID: 		
Tisdag 9 november kl 18.30
PLATS: 		
ABF Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
PRIS:		
Medlemmar 70 kr, ej medlem 120 kr.
		Fika ingår
ANMÄLAN:
Med medlemsnr. senast 4/11 till
		
pirkkoturpeinen@hotmail.com
		
eller tel 070-3476923
ARRANGÖR:
Köksväxtgruppen

TRÄDGÅRDSPRAT!

Onsdag 19 januari 2022 kl 18-20 Öppet för alla.
Max 15 personer eller enligt gällande restriktioner.
Välkommen till ett par timmar där vi ges möjlighet att prata trädgård. Vi delar med oss av
gångna säsongens höjdpunkter och pratar om vad vi har för planer inför kommande säsongen. Kanske har vi något nytt som vi vill testa eller något speciellt som vi skulle vilja förverkliga
i vår trädgård? Vi pratar också om när är det dags att starta med att förså inomhus.
Vi träffas för att prata trädgård i alla dess former där 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:		
PLATS:		
PRIS:		
		
ANMÄLAN:
		
		
ARRANGÖR:

Onsdag 19 januari 2022 kl 18-20
ABF Kungsbacka
50 kr/person. Betalas på plats,
swish eller kontant
Senast 15 januari 2022 till
annikapannika1972@gmail.com,
0707-766478
Trädgårdspratarna

15+1 ÅRS JUBILEUM

Söndagen den 14 november. Endast medlemmar

Nu firar vi vårt 15+1 års jubileum tillsammans med medlemmarna!
Många medlemmar har varit med sedan starten 2005 och många har kommit till sedan
dess. Vi är en av de största och mest aktiva trädgårdsföreningarna i Sverige, och nu vi vill
fira vårt jubileum som blev uppskjutet förra året. I november är det dags! Vi träffas en
söndag mitt på dan i centrala Kungsbacka och ägnar några timmar åt att lyssna på föreläsningar, mingla och minnas, blicka framåt…
Mer information om vår jubileumsdag kommer i början på september i medlemsbrev. Håll
även utkik på hemsidan www.kungsbackatradgardsvanner.se och
facebook www.facebook.com/kungsbackatradgardsvannerKTV
Antalet platser kan vara begränsat beroende på vilken lokal det blir, så anmäl er i god tid.
TID: 		
PLATS: 		
PRIS:		
		
		
ANMÄLAN:
		

Söndagen den 14 november ca kl 12-16
Kungsbacka
Jubileet är kostnadsfritt och enbart för medlemmar. OBS, ta med
medlemskort! Är du inte medlem än, ordna medlemskap i god tid
via vår hemsida!
Senast söndagen 31 oktober till Lena Togander
lena.togander@gmail.com eller SMS till 0709-956446

Se oss på www.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 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 0706-436323
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
medlmsansvarige 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 varadra,
Vinnarna, Jubileumskommittén

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

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. 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:
4-5 sept Österlen Garden Show, Lunnarp Tomelilla, www.osterlengardenshow.se
5 sept Höstträdgårdsmässa, Ängelholm, www.allamassor.se
22-23 sept Elmia Garden 2021, 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.

FRÖBYTARDAG

Lördag 5 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 5 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

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 Handelsträdgård 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

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

