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VI BLICKAR FRAM MOT ETT NYTT TRÄDGÅRDSÅR
Redan nu i januari ser man att det börjar bli mer dagsljus. Flera av er
har väl ägnat vintervilan åt planering inför det nya trädgårdsåret och
står i startgroparna för vårens frösådder. Några har kanske provat på
vinterodling och är redan i gång.
Programmet för 2019 är ett digert program och som vanligt startar det
i februari med fröbytardagen på kulturhuset Fyren.
Vi har en ny aktivagrupp, trädgårdspratarna, som arragerar två träffar under året. Säkert ett
välkommet inslag för många.
Sticklingarna har flera roliga aktiviteter för barn. I år även en aktivitet för vuxna.
Resgruppen har tre spännande bussresor: södra Halland, Danmark och Munkedal. De ordnar
också ett besök hos roskungen i Malevik.
Trädgårdsvandra hos varandra har sin populära trädgårdvandring.
Majmarknaden har vi i mitten på maj. Då säljer vi skänkta växter till förmån för majblomman.
Passa på att gör dig av med överskott från trädgården eller köp nya plantor till fyndpris.
Köksträdgårdsgruppen har förutom fröbytardagen två föreläsningar att se fram emot, Potatis,
potatis, potatis och Växter i trädgården till krydda och medicin.
Trädgårdsnördarna arrangerar en Fransk afton med föredrag och mingel, och ett föredrag med
en av RST rådgivare, I huvudet på en trädgårdsrådgivare med trendspaning från Chelsea Flower
Show..
Historia & Framtid ordnar ett föredrag om de vackra planteringarna i Kungsbacka och
tillsammans med Tjolöholm anordnar de blåsippevandring.
Vinnarna representerar KTV på Äskhultsby på midsommarfirandet och på höstens skördefest.
Vårt årsmöte för våra medlemmar är den 3 mars och då är det också ett föredrag med Gunnel
Carlsson. Glöm inte anmäla er.
Och så skall vi fira äpplets dag i september genom trevligt samarbete med biblioteket.
Låter det spännande och vill du vara med att engagera dig i vår förening och våra aktivagrpper?
I programmet kan du kan läsa mer om hjärtat i vår förening, aktivagrupperna. och vem du skall
kontakta om du vill vara med.
Du har kanske fler egna ideér och vill starta en ny grupp, hör då av dig till styrelsen.
Det kan hända att det tillkommer fler evenemang under året, dessa kommer du att hitta på vår
hemsida www.kungsbackaträdgårdsvänner.se och på vår facebook-sida ”Kungsbacka
trädgårdsvänner”, så håll utkik.
Missa inte rabatterna från företagen som du som medlem har tillgång till, de finns i slutet av
programmet.
Trevlig läsning och så hoppas jag få träffa dig på något av våra event under året
Ingrid Lindskog
Programsamordnare

FRÖBYTARDAG

Lördag 2 februari 2019 | Öppet för alla
Start för odlingsåret, nu är det äntligen dags igen att byta till sig nya spännande frön! Ta av ditt
överskott och byt mot sådant du aldrig odlat förut, eller leta efter gamla favoriter. Grönsaksfröer,
prydnadsväxter, perenner och ettåringar, träd och buskar, jättevanligt eller mycket sällsynt, allt
är lika välkommet. Passa på att samla fröer från trädgården under sommaren och hösten och
dela sen med dig till andra.
TID:
PLATS:
PRIS:

Lördag 2 februari 2019 kl. 12-14 (lämna om möjligt dina fröer senast 11.30)
Kulturhuset Fyren på Torget
Gratis för alla (ta gärna med dig din egna fröer att byta bort)

FRÅGOR:

Gunilla Jansson, gunilla.j.onsala@bredband.net eller 0705-75 88 32.

ARRANGÖR:

Köksträdgårdsgruppen

TRÄDGÅRDSPRAT!

Tisdag 19 februari | Öppet för alla | Max 40 personer
De flesta av oss har säkert något spännande från sitt
trädgårdsliv att dela med sig av. Allt från små fröer till
stora träd. Berättelser om odlingsmödor, lyckade eller
misslyckade sådder, roliga trädgårdshändelser, ja, allt som
gör trädgårdslivet så fascinerande.
Vad är en trädgård för dig?
Vad är dina trädgårdsdrömmar?
Vad filosoferar du om i trädgården?
Välkommen till en kväll då vi delar vår gemensamma
passion för trädgård och odlande!
Vi träffas på mysiga Onsala Båtmuseum 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:
PRIS::

19 februari 2019, kl 18.30- 21.
Onsala Båtmuseum
50 kr per person inkl. fika

ANMÄLAN:

Eva Ringdahl, e.ringdahl@hotmail.com , senast söndagen 10 februari.

ARRANGÖR:

Trädgårdspratarna

ÅRSMÖTE med föredrag av Gunnel Carlson
Söndag 3 mars Kl. 13.00 | Endast för medlemmar | Anmälan krävs

Kungsbacka Trädgårdsvänner håller sitt årsmöte söndag 3 mars kl 13.00 på Lindälvsskolan.
Efter årsmötesförhandlingarna berättar trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson om människor hon
mött, trädgårdar hon sett och växter hon älskar. Och om vad vi ska göra i trädgården under den
tidiga våren.
Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i god tid före mötet, och där
finns även uppgifter om hur du ska anmäla dig.
PLATS:
ARRANGÖR:

Lindälvsskolan
Styrelsen

POTATIS, POTATIS, POTATIS
FÖREDRAG OM POTATISODLING, OLIKA SORTER
OCH MÅNGA GODA RÅD
Onsdag 13 mars | Öppet för alla

Bitte Persson som driver Larsvikens potatisodling på
Kullahalvön i Skåne kommer till oss och föreläser om
potatis. Årets nyheter varvas med välkända klassiker.
Odlingstips och lite kort om hur potatisen hittade sin väg till
Sverige.
Föredraget avslutas med en frågestund och försäljning av
ett urval av Larsvikens sättpotatis, nyheter såväl som
beprövade sorter.
TID:
PLATS:
PRIS:

Onsdag 13 mars kl 18.00
ABF- lokalen Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
50 kr för medlemmer, ej medlemmar 100 kr. OBS kontant betalning.

ANMÄLAN:
ÖVRIGT:

Margareta Forsberg, margaretaeforsberg@gmail.com, tfn 0727 25 67 48
Fika finns att köpa

ARRANGÖR:

Köksträdgårdsgruppen

VÄLKOMMEN TILL KUNGSBACKA
TRÄDGÅRDSVÄNNER!
Tisdag 26 mars | För nya medlemmar

En träff för dig som är ny medlem i KTV ( eller känner dig ny) och en möjlighet att
lära känna fler i föreningen. Vi ordnar en träff för nya medlemmar där vi berättar om föreningen,
de olika aktiva grupperna som man kan delta i, och våra andra aktiviteter under året. Eventuellt
planerar vi tillsammans för något gemensamt trädgårdsbesök senare i vår.
TID:
PLATS:
PRIS:

Tisdag 26 mars kl. 19.00
ABF-lokalen, Verkstadsgatan 14 i Kungsbacka
Gratis

ANMÄLAN:
ÖVRIGT:

Senast lördag 21 mars till Leif Andersson, leif.j.and@telia.com,tel: 0705-359274.
Fika finns

ARRANGÖR:

Styrelsen

HEMLIGHETERNA BAKOM VÅRA ÄLSKADE
PLANTERINGAR I KUNGSBACKA STAD
Torsdag 28 mars | Öppet för alla

Lejongap, petunia, salvia, tagetes och verbena.
Med nio rondeller, sju fasta planteringar, över 100 urnor,
amplar samt balkonglådor blir det många sorter att hålla
koll på när allt ska ut i slutet på maj, början på juni.
Det är redan under november månad som personalen på
Trafik & Park sitter och ritar nästkommande års upplaga
av sommarblomster. Varje team har sina personliga
favoriter gällande färg och sort vilket sätter prägel på
deras planteringar. Detta skapar en varierad men vacker
helhet…
Vi har ofta pratat om hur fint vi tycker att det är och nu har vi bjudit in Leon Martini,
Arborist/Arbetsledare PARK på Teknik för att få VETA!
TID:
PLATS:
PRIS:

Torsdag 28 mars kl 18.30
ABF, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
Entré inkl lätt fika: medlemmar gratis – övriga 50 kr.

ANMÄLAN:
DELTAGARE:

Senast 26 mars till Anita Jonsson, anitajonsson018@gmail.com
Öppet för alla

ARRANGÖR:

Historia & Framtid

PÅ JAKT EFTER VÅREN – BLÅSIPPEVANDRING
PÅ TJOLÖHOLM

Tidpunkt annonseras på Hemsida och Facebook | Öppet för alla | Max 30 personer

Tag tillfället i akt och följ med slottsträdgårdsmästare Harald Gustavsson ut i Storeskog och titta
på blåsipporna! Lär er mer om denna fantastiska sippa och faktiskt en del andra rara växter och
njut av en skön stund i naturen.
TID:
PLATS:
PRIS:

Slutet av mars/början av april.
Tidpunkt annonseras på KTV:s hemsida och Facebooksida
Tjolöholm
Medlemmar i KTV får 50% rabatt på gällande biljettpris

ANMÄLAN:
DELTAGARE:
ÖVRIGT:

www.tjolöholm.se
Öppet för alla
Ta med en liten fika.

ARRANGÖR:

Historia & Framtid

FRANSKA TRÄDGÅRDAR

Torsdag 4 april | Öppet för alla | Max 60 platser
Föreläsning och Fika med fransk ”touch”. Det är 3:e
gången som Ann Larås besöker oss med Europas
Trädgårdar.
Denna gång tar Ann med oss på en resa i ord och bild,
från norra till södra Frankrike, från Paris och Normandie
via Dordagnedalen i västra Frankrike och ner till
Provence och Franska Rivieran.
TID :
PLATS :
PRIS:

Torsdag 4 april2019 kl 18:30.
ABF-lokalen Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
Föreläsning inklusive förtäring kostar 100 kr för medlemmar, ej medlemmar 150
kr. OBS kontant betalning.

ANMÄLAN:

Senast den 31 mars till Kia Kopfinger, kiakopfinger@hotmail.com
Ange medlemsnummer.

DELTAGARE:
ÖVRIGT:

Öppet för alla. Max 60 platser.
Fika serveras och chans till vinster i lotteriet.

ARRANGÖR:

Trädgårdsnördarna.

TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA

Startmöte 25 april, pågår sedan under sommarsäsongen och avslutas med träff
10 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, 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 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: växter såklart – både vanliga och
ovanliga och förra året la vi till djur som lever i trädgårdar. Till er som var med förra året vill vi
säga att vi uppskattade er spaning efter jordlöpare, blåmesar och nyckelpigor!!!
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 kvällsgrupp? Det finns både och,
ange hur du vill ha det när du anmäler dig.
TID:

Startmöte tisdag 25 april kl. 19.00
Pågår sedan under sommarsäsongen och avslutas med en gemensam träff den
10 september, samma tid och plats som startmötet.
Tidpunkter för trädgårdsträffarna bestämmer respektive grupp själva.

PLATS:
PRIS:

ABF – Fullriggaren, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar Betalas helst genom att swischa
till Maria på nummer 0725399856. Har ni inte swisch betalar ni i samband med
startmötet.

ANMÄLAN:

Senast 4 april till Maria Fritsch Fredin, mariafritschfredin@yahoo.com
Ange namn, personnummer och kontaktuppgifter.
Vill du vara med i en grupp som träffas dagtid, så ange även detta.
mariafritschfredin@yahoo.com
Vi bjuder på fika på start- och avslutningsmöte.

FRÅGOR:
ÖVRIGT:

ARRANGÖR: Trädgårdsvandra hos varandra-gruppen

SKAPA EN VÄXANDE IGELGOTT
Söndag 5 maj | Öppet för alla | Max 12 barn

Det finns ingen bättre tid än våren att utforska växternas kraft och början på det nya livet i våra
trädgårdar. Vi skapar, genom att plantera frön och låta dem växa i återvunna material, en
igelkott.
TID:
PLATS:
PRIS:

Söndag 5 maj kl. 14:00 – 16:00
Kullavik
50 kr/barn för medlem och 150 kr/barn ej medlem. Betalas på plats

ANMÄLAN:
ÖVRIGT:

Senast den 1 maj till ktv_sticklingar@outlook.com
Maximum 12 barn. En vuxen till max 2 barn

ARRANGÖR:

Sticklingarna

VÄXTMARKNAD DÄR ALLA ÄR VINNARE
Lördag 18 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 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 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!
TID:
PLATS:

Lördag 18 maj kl. 11:00-13:00
Framför Kulturhuset Fyren

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

DEKORERA DIN TRÄDGÅRD - BETONGKONST

19 maj och 26 maj| Öppet för alla | Max 10 personer

Betong är ett roligt sätt att smycka sin trädgård med. Betongkonstverk kan se både naturliga eller
moderna ut, men bäst av allt – de är billiga.
Vi kommer att träffas 2 gånger:
Första tillfället lär vi oss hur man förbereder en form, bearbetar den för att få en bra yta samt
blandar betong. Vi kommer att bl.a. använda rabarberblad som form. Denna vackra skapelse kan
sedan användas som fågelbad eller annan dekoration. Vi kommer även att gjuta i plast- och
silikon former.
Andra tillfället tar vi konstverken ur formarna och dekorerar dem. Fika ingår.
TID:
PLATS:
PRIS:

Den 19 maj 14:00 – 16:30 och den 26 maj 14:00-15:30
Lindome
250 kr för medlem, och 400 kr ej medlemmar. Betalas på plats.

ANMÄLAN:
MAXIMUN:

Senast den 10 maj till julieinthegarden@outlook.com
Maximum 10 personer

ARRANGÖR:

Julie Matthews/ Sticklingarna

OBS!

Det kan komma fler arrangemang som ni inte vill missa.
Håll koll på vår hemsida http://kungsbackatradgardsvanner.se och på vår
facebooksida www.facebook.com/kungsbackatradgardsvannerKTV .

TRÄDGÅRDAR I SÖDRA HALLAND
Söndag 2 juni |Öppen för alla| Max 56 deltagare

I Simlångsdalen finns en gömd oas i form av en privatägd skogsträdgård av samma
storleksordning som Sofieros trädgård. Denna trädgård, som kallas Vargaslätten, öppnas enbart
för grupper. Vargaslätten är vårt första mål på vår bussresa. Trädgården började anläggas i början
av 1900-talet av en då välkänd Göteborgsarkitekt, Sigfrid Ericson, och hans fru Ruth.
Styrkta av kaffe och fralla, kommer Vargaslättens nuvarande ägare, Göran Johansson, att visa oss
den knuttimrade storstugan och guida oss runt i trädgården, som består av bl.a. woodland,
klippträdgård med vattenfall, dammar, hassellund och terrassträdgård . Det finns mängder av
rhododendron samt rara och exotiska växter från jordens alla hörn. Göran kommer också att dela
ut den för året nyutkomna boken “Sigfrid Ericson och Vargaslätten”. Besöket kommer ta 2-2,5
tim. Lunch, i form av buffé, kaffe och kaka, äter vi på Tallhöjdens Världshus.
Färden går sedan vidare till centrala Laholm, där vi skall besöka Camilla Carén Palms trädgård.
Camilla är trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner. Hon har skapat ett grönskande paradis, som
ger en känsla av en engelsk cottage garden.
Vi skall sedan besöka Camillas syster Ulrika Carén, och hennes man Jonas Karlsson som har en
liten (250 kvm) muromgärdad trädgård. Deras trädgård valdes till “Årets trädgård 2018” av
tidningarna Allers och Drömhem & Trädgård.
Vårt sista besök för dagen blir i den prisbelönta Stadsparken i Laholm. Landskapsdesignern och
konstnären Peter Gaunitz har förvandlat en gammal banvall till en prunkande park. Det är fri
vandring i parken som gäller samt förtäring av medhavd fika. Den som vill kan annars köpa fika på
caféet i parken.
TID:
PLATS:
PRIS:

ANMÄLAN:

Söndagen den 2 juni kl. 7.30 - cirka kl. 19.00
Avresa från parkeringsfickan mitt emot resecentrum i Kungsbacka. Bilparkering
finns vid Stadshuset bakom parkeringsfickan.
Medlemmar 675 kr, ej medlemmar 800 kr, 56 platser finns. Betalning skall vara
oss tillhanda senast den 15 april 2019 på BG 5769-6536. Ange “Södra Halland”,
ditt namn och ditt medlemsnummer på inbetalningen.
I priset ingår: Bussresa, en lunch, guidning och fika på Vargaslätten, boken
“Sigfrid Ericson och Vargaslätten”. (Boken går inte att välja bort)
Betala inte förrän du fått bekräftat att du kommit med på resan.

ÖVRIGT:

Bindande anmälan till Lena Fritzell, lena.fritzell@gmail.com, tel.0707-87 61 85.
Ange medlemsnummer och meddela om du behöver specialkost.
Obs! Ingen försäljning i någon av trädgårdarna

ARRANGÖR:

Resegruppen

Vargaslätten
Foto Margareta von Rosen

ODLA DIN EGEN PIZZA

Söndag 16 juni| Öppet för alla | Max 15 barn
Alla barn älskar pizza.

Ingegerds trädgård i Kvänum

I detta event upptäcker vi tillsammans en roligare form för att odla sin egen mat. Vi dekorerar en
kruka som vi sedan planterar med diverse ingredienser för att kunna skapa sin egen pizza.

TID:
PLATS:
PRIS:

Söndag 16 juni 14:00 – 16:00
Kullavik
100 kr/barn för medlem, och 200 kr/barn ej medlemmar Betalas på plats.

ANMÄLAN:
ÖVRIGT:

Senast den 10 juni till ktv_sticklingar@outlook.com
Maximum 15 barn. En vuxen till max 2 barn

ARRANGÖR:

Sticklingarna

MIDSOMMAR I ÄSKHULTS BY
Midsommarafton 21 juni kl 11-16 är det gammaldags midsommarfirande med dans kring stången
och lekar för alla hågade.
KTV genom aktivagruppen Vinnarna medverkar med lotteri med bl.a växter, fågelholkar,
böcker,hemlagad saft och sylt och massor med barnvinster.
Ta gärna med egen kaffekorg och fika i gröngräset. Även hundar är välkomna.

HAR DU VÄXTER ÖVER?

Ibland får man för många plantor efter frösådden, eller så har du kanske delat dina perenner i
trädgården. Vinnarna tar gärna emot ditt överskott för att ha på vinstbordet vid sina lotterier.
Kontakta Elisabeth Kihlberger, 0705-41 67 55, kihlberger.t@telia.com

BESÖK I MALEVIKS ROSENTRÄDGÅRD
Söndag 30 juni |Öppen för alla| Max 20 deltagare
Håkan Gidestrand öppnar upp sin rosenträdgård i
Malevik för oss. Han är passionerat förälskad
i rosor och har i sin trädgård över 300 rosenbuskar,
mest väldoftande Austinrosor.
Håkans trädgård har visats i olika trädgårdstidningar
och han har även medverkat i
“Trädgårdstoppen”på TV8.
Först blir det cirka en timmes rundvandring i
trädgården, då Håkan kommer skära massor med
väldoftande rosor. Han berättar och svarar på
frågor. Sedan dukar han upp med alla rosor i
orangeriet och vi dricker kaffe och äter fralla med
ost och hembakad chokladkaka med
jordgubbar. Håkans hemsida: www.rosor.eu.
TID:
PLATS:
PRIS:

Söndagen den 30 juni kl. 14
Källarlyckevägen 2 i Malevik (postadressen är Kullavik)
160 kr, 20 platser finns. Betalning skall vara oss tillhanda senast
den 3 juni 2019 på BG 5769-6536. Ange “Maleviks Rosenträdgård”, ditt
namn och medlemsnummer på inbetalningen.
I priset ingår: rundtur i trädgården med Håkan som guide och fika.
Betala inte förrän du fått bekräftat att du kommit med.

ANMÄLAN:

Bindande anmälan till Lena Fritzell, lena.fritzell@gmail.com, tel.0707-87 61 85.
Ange medlemsnummer och meddela om du behöver specialkost.

ARRANGÖR:

Resegruppen

Egeskovs slot som vi kommer att
besöka på Danmarksresan

HAVEKUNST, SLOTT OCH HANNULAND -

TVÅDAGARSRESA TILL VÅRT GRANNLAND DANMARK

Lördag 17 - söndag 18 augusti | Öppet för medlemmar| max 32 deltagare
Tvådagarsresan i år går till vårt grannland Danmark. Vi kommer att färdas från Helsingör över
Själland och Fyn till vårt mål Langeland.
Vårt första besök blir på Karen Blixen Museet i Rungsted. Där kommer vi att bjudas på
förmiddagsfika och visning av parken, fågelreservatet, blomsterträdgården och museet.
Lunch (frokost) äter vi på Jaegerhuset i Holte där vi serveras smörrebröd och öl.
Efter lunch besöker vi Peter Wibroes vackra franska barokhave i Holte. Läs
mer om denna fantastiska skapelse i boken “Havekunst och tanketidsler”.
Peter kommer att ge oss en visning av trädgården och vi serveras ett glas
vin med tilltugg på den vackra altanen.
Därefter reser vi vidare till Langeland.
Vi kommer att övernatta på Tranekaer Slot. Slottet är från 1200-talet och är det
äldsta bebodda huset i Danmark. Efter att ha installerat oss på slottet beger vi oss
till Hannu Sarenström och hans nya hem på Langeland. Hannu kommer att visa
oss sin trädgård och sina ägor och på kvällen bjuder han på en festmåltid. Hannu
är ju ”matens mästare” och har skrivit massor av kok- och trädgårdsböcker. Vi
hoppas på strålande väder så vi kan sitta ute vid Hannus nyinköpta långbord.
Efter en god natts sömn och en härlig dansk morgenmad stiger vi på bussen för färd till Egeskovs
Slot i Kvaendrup på Fyn. En pärla med sina vackra trädgårdar, labyrinter och omgivningar.
Här stannar vi några timmar och njuter och avslutar med lunch på Café Jomfru Rigborg.
Vi lämnar Fyn och reser tillbaka till Köpenhamn där vi besöker Botaniske have, som har Danmarks
största samling av levande växter, och Det konglige Danske Haveselskabs have vilket grundades
redan 1830 av nio välbeställda män.I visningsträdgården ligger ett antal små trädgårdsrum som
ger mängder av tips på hur man kan skapa ett grönt rum på liten yta.
Vi närmar oss nu slutet på vår resa som vi avslutar med en dansk pölse och Tuborg innan vi
bordar färjan till Helsinborg!
TID:
PLATS:
PRIS:

17 – 18 augusti. Avresa kl 07.00
Avresa från parkeringsfickan mitt emot resecentrum i Kungsbacka.
5 650 kr. Betala inte förrän du fått bekräftat att du kommit med på resan.

ANMÄLAN:

Senast den 1 april till Eva Ringdahl, e.ringdahl@hotmail.com.
Efter bekräftelse på mottagen anmälan inbetalas 1000 kr till bg 5769-6536.
Märk betalningen ”Danmark” ange namn, medlemsnummer och
kontaktuppgifter. Resterande belopp ska vara föreningen tillhanda senast 1 maj.
OBS Anmälan är bindande.

ÖVRIGT:

Resan är endast öppen för medlemmar i Kungsbacka Trädgårdsvänner eller i
någon annan förening som är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.
Fullständigt reseprogram erhålles vid anmälan till resan. Vi reserverar oss för
eventuella förändringar i reseprogrammet. Du kan läsa mer om de olika
besöksmålen på hemsidan, www.kungsbackatradgardsvanner.se

ARRANGÖR:

Resegruppen

RESA TILL MUNKEDAL MED
TRÄDGÅRDSVANDRINGAR

Söndag 1sep| Öppet för alla | Max 30 deltagare
Vi stannar för att inta egen medhavd frukost innan vi anländer till Roland Gustavsson där vi tittar
på deras fina trädgård med bl.a. lavaplanteringar. Sedan styr vi kosan till Runa & Lennart
Olsson. Även denna trädgård ligger utanför Uddevalla. De håller på att anlägga en ny
Rhododendronplantering. Efter dessa besök är det dags att inta lunch på Stallgården.
Därefter åker vi till Vivi & Tommy Ahnby för att handla i deras plantskola där man kan hitta
många unika träd och buskar. Ni som varit med tidigare vet att det finns mycket att välja på.
Växtlista finns på deras hemsida.
Tid:
Plats:
Pris:

Söndag 1 september 7.30
Avresa från parkeringsfickan mitt emot resecentrum Kungsbacka. Bilparkering
finns vid Stadshuset i Kungsbacka bakom parkeringsfickan.
Medlemmar 575 kr, ej medlemmar 700 kr. Vi har 30 platser. Betalning skall vara
oss tillhanda senast 2019-06-26 på BG 5769-6536. Ange “Munkedal”, ditt
namn och medlemsnummer på inbetalningen.
Betalar gör du först då du fått bekräftat att du kommer med på resan.

Anmälan:

Bindande anmälan görs till Marianne Johansson, marianne.henning@telia.com
eller 0708-494543. Ange medlemsnummer.

Arrangör:

Resegruppen

SKÖRDEFEST I ÄSKHULTS BY
I början av september är det skördefest i dagarna två.
Frukt, grönsaker, hantverk av alla de slag, allt närproducerat.
KTV genom aktivagruppen Vinnarna medverkar på skördefesten med lotteri där de flesta
attraktiva vinsterna är tillverkade av Vinnarna.

HAR DU VÄXTER ÖVER?

Ibland får man för många plantor efter frösådden, eller så har du kanske delat dina perenner i
trädgården. Vinnarna tar gärna emot ditt överskott för att ha på vinstbordet vid sina lotterier.
Kontakta Elisabeth Kihlberger, 0705-41 67 55, kihlberger.t@telia.com

VÄXTER I DIN TRÄDGÅRD TILL KRYDDA OCH
MEDICIN
Onsdag 4 september |Öppet för alla

Kerstin Ljungqvist berättar om lämpliga växter att odla i sin täppa
och vad man kan använda dem till. Många av trädgårdens växter,
både odlade och vilda, kan man äta eller använda som medicin,
tvättmedel med mera. De är dessutom levande kulturhistoria och
kan berätta om hur man levt, trott och botat genom tiderna.
Kerstin driver örtagården i Dals Rostock i Dalsland och har ett stort
intresse för växternas användning och historia. Hon kommer även
att berätta om namnens betydelser och hur man kan odla och ta till
vara.
Kerstin har skrivit boken ”Nyttans växter”, en uppslagsbok om över
tusen växter samt en historik över den svenska
medicinalväxtodlingen. Dals Rostock var för hundra år sedan ett
centrum för odlingen och insamlingen av växter till apoteken
Kerstin har illustrerat sin bok med egna akvareller och har med sig
fina kort som man kan köpa. Hon kommer även att ha plantor till försäljning.
Läs gärna mer om Kerstin på hennes hemsida: ”Rostock.se”.
TID:
PLATS:
PRIS:

Onsdag 4 september kl. 18.30
ABF-lokalen, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
Medlemmar 50 kr, ej medlemmar 100 kr. OBS kontant betalning.

ANMÄLAN:
ÖVRIGT:

Till Britt-Marie Ahlqvist, b.ahlqvist@outlook.com, senast söndag 1 september.
Ange medlemsnummer.
Fika finns att köpa

ARRANGÖR:

Köksträdgårdsgruppen

ÄPPLETS DAG

Lördag 28 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 pomolog Rolf Eskilsson, som med sin stora erfarenhet bringar klarhet i vilket äpple som
växer i din trädgård (ta med minst 3 välväxta äpplen av samma sort).
Äppelpyssel för små och stora barn.
Biblioteket plockar ur sina hyllor fram äppelböcker och äppelhistorier för alla åldrar.
Dessutom information om Kungsbacka Trädgårdsvänner och Svensk Trädgård, och lite om
konsten att plantera ett äppleträd.
Tid:
Plats:
Pris:

Lördag 28 september kl 11-15 (sortbestämning med Rolf Eskilsson 11-14)
Kulturhuset Fyren, på Torget
Gratis för alla

Frågor:

Gunilla Jansson 0705-75 88 32

Arrangör:

Styrelsen

EN NY BOSTAD TILL HELA FÅGELFAMILJEN
Söndag 29 september | Öppet för alla | Max 12 barn
Trädgårdar besöks av alla möjliga två- och fyrbenta varelser
såsom oss människor, fåglar, insekter, rådjur och igelkottar.
Sticklingar kommer att undersöka hur och med vad man kan
mata fåglar under kommande vinter samt bygga en fågelholk
som sedan kan tas hem till trädgården. Fika ingår.
TID:
PLATS:
PRIS:

Söndag 29 september 14:00-16:00
Lindome
100 kr/barn för medlem, och 150 kr/barn ej medlem. Betalas på plats.

ANMÄLAN:
ÖVRIGT:

Senast 22 september till ktv_sticklingar@outlook.com
Maximum 12 barn. En vuxen till max 2 barn.
Ta med en hammare och handskar hemifrån

ARRANGÖR:

Sticklingarna

I HUVUDET PÅ EN TRÄDGÅRDSRÅDGIVARE TILL TRENDSPANING FRÅN CHELSEA FLOWER
SHOW
Torsdag 17 oktober | Öppet för alla.

Kom och ta del av en trädgårdsrådgivares arbete.
Vi får smakprov på trädgårdsplanering, följa en trädgårds
utveckling, trädgårdsfrågor och trendspaning.
Kvällens föreläsare är Lise-Lotte Björkman från
Riksförbundet Svensk Trädgård, som arbetat med
trädgård i olika former under de senaste 35 åren.
Tid:
Plats:
Pris:

Torsdag 17 oktober kl. 18.30
ABF-lokalen Verkstadsgatan 14 Kungsbacka
50 kr, ej medlemmar 100 kr. Kontant betalning.

Anmälan:

Senast 13 oktober till Birgitta Hedberg, birgittahedberg@telia.com
Ange medlemsnummer
Fika och smakprov från köksträdgården
Lotteri

Övrigt:
Arrangör:

Trädgårdsnördarna

TRÄDGÅRDSPRAT!

Tisdag 19 november | Öppet för alla | Max 40 personer
Välkommen till ett nytt trädgårdsprat i höstens tid, om stort och
smått, skördar och drömmar. Vi bjuder nu in till en ny kväll då vi
delar vår gemensamma passion för trädgård och odlande!
Vi träffas på mysiga Onsala Båtmuseum och njuter av något gott
att äta 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!
Mer information kommer under hösten på KTVs hemsida och
www.facebook.com/kungsbackatradgardsvannerKTV
TID :
PLATS:
PRIS:

19 november 2019, kl 18.30- 21
Onsala Båtmuseum
50 kr per person inkl. fika

ANMÄLAN:

Eva Ringdahl, e.ringdahl@hotmail.com, senast söndagen 10 november.

FRÖBYTARDAG

Lördag 1 februari 2020 | 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. Nu kör vi favorit i repris med fröbytardag för alla på Fyren. 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:

Lördag 1 februari 2020 kl. 12-14 (lämna om möjligt dina fröer senast 11.30)
Kulturhuset Fyren på Torget
Gratis för alla (ta gärna med dig din egna fröer att byta bort)

FRÅGOR:

Ingvar Svanberg tel 0703-96 77 81 eller ingvar@kartsam.se

ARRANGÖR:

Köksträdgårdsgruppen

KORT OM KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER
Vi bildades år 2005 och är en stor förening med ca 800 medlemmar.
Vi har 10 Aktivagrupper som är arbetsgrupper för olika intresseområden inom föreningen. Det är
medlemmarna i våra Aktivagrupper som är hjärtat i föreningen och i samarbete med styrelsen
gör det stora praktiska arbetet i föreningen. Det är ett drygt 60-tal personer som är medlemmar i
Aktivagrupperna och funderar ut, planerar och genomför föreläsningar, besök, resor, marknader
och andra aktiviteter till glädje för alla medlemmar.
Trädgårdsrådet är ett forum för styrelsen och de aktiva medlemmarna för att utbyta erfarenheter
och information, förankra, inspirera och utveckla föreningens verksamhet, samt planera nästa års
program. Trädgårdsrådet träffas ca 3 gånger per år. Det är ett viktigt arbete för föreningen som
görs i Aktivagrupperna. Styrelsen försöker därför ordna några trevliga sammankomster speciellt
för de Aktiva medlemmarna. Blir du aktiv i en grupp kan även du ta del i dessa aktiviteter.
Du är välkommen att delta i någon av våra följande Aktivagrupper.
Historia o framtid
Sticklingarna (barnverksamhet)
Köksträdgården
Trädgårdsnördarna
Majmarknaden
Trädgårdsprat
Resegruppen
Trädgårdsvandra hos varandra
Skogsträdgårdsodlingen
Vinnarna
Mer information om Aktivagrupperna och vem du kan kontakta hittar i detta program samt på
vår hemsida www.kungabackatradgardsvanner.se .
Vill du tillsamman med andra medlemmar bilda en ny Aktivagrupp, kontakta
ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se
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, valberedningen och samordnare i aktivagrupperna hittar du på hemsidan
under kontakter i respektive undermenyer.

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER I SAMARBETE MED:

Kungsbacka kommun, Kultur & Fritid
Riksförbundet Svensk Trädgård
ABF

PRESENTATION AV VÅRA AKTIVAGRUPPER

Vi presenterar hjärtat i vår förening, alla aktivagrupper som står bakom och genomför alla 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 arrangerar 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 även gemensamma utflykter och
studiebesök.
Under 2019 har vi i gruppen bestämt att lära oss mer om hur man tar fröer, sticklingar etc Exakt
hur vi planerar för detta vet vi inte just nu. En aktivitet som berör fröer och förökning av växter
är vårt populära Fröbytardag på Fyren i början av året.
Vill du komma med i Köksträdgårdsgruppen är du hjärtligt välkommen att kontakta Margareta
Forsberg margaretaeforsberg@gmail.com, tel 0727-25 67 48
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 skänkt 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 men välkomnar fler. Vill du vara och hjälpa till i vårt gäng?
Kontaktpersson Lena Togander, lena.togander@gmail.com, tel 0709-95 64 46
RESEGRUPPEN
Gruppen har varit aktiv sedan starten och arrangerar två till tre resor per år. På hösten planerar
och bokar vi resor som vi sedan genomför under kommande vår och sommar. Vårt mål är att
erbjuda prisvärda resor till resmål som intresserar våra medlemmar, gärna till ställen man annars
inte kan komma till. Kontaktperson Lena Fritzell, lena.fritzell@gmail.com, tel 0707-87 61 85
SKOGTRÄDGÅRDSODLING
Vi är delvis ett gäng från Köksträdgårdsgruppen som valt att fördjupa oss i ämnet
Skogsträdgårdsodling. Vi har alla erfarenhet av mer traditionell köksträdgård/potager, men är
nyfikna på detta för oss ganska nya begrepp. En skogsträdgård är ett matproducerande
ekosystem som skapats med naturliga skogsbryn som förebild. Vilka idéer kan vi använda i våra
egna trädgårdar? Jo, använda perenna växter, odla i olika skikt, bygga upp jordens bördighet på
ett naturligt sätt, förbättra mikroklimatet, gynna polykultur, skonsam eller ingen jordbearbetning.
Vi startade hösten 2018 en studiecirkel med en gemensam bok som grund i våra diskussioner. Att
lära ”nytt” är otroligt spännande!
Kontaktperson Heléne Rehbander, helenium@telia.com

STICKLINGARNA
Sticklingar vill visa trädgårdens magiska värld med dess hemligheter till barn. Barnen bjuds in till
att lära sig, utforska, odla, skörda, smaka på grönt i våra trädgårdar. Barn av 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 generationerna.
Kontakta Julie Matthews eller Tanja Barrett via ktv_sticklingar@outlook.com för mer
information.
TRÄDGÅRDSNÖRDARNA
Gruppens syfte är att medlemmar som har specialintressen (som inte ligger inom ramen för
andra gruppers områden) ska träffas och utbyta erfarenheter för att under lättsamma former
fördjupa sina kunskaper. Vi vill vara en liten grupp. Gruppen avser också att ordna enklare
föredrag och göra resor/studiebesök. Föredragen är tänkta att vara öppna för alla KTVmedlemmar och ofta även för allmänheten
Kontaktperson Göran Andersson, goran_andersson00@telia.com, tel 0738-74 53 10
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 annars 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 Eva Ringdahl, e.ringdahl@hotmail.com
TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA
Trädgårdsvandragruppen arrangerar årligen en aktivitet för de som vill besöka andras trädgårdar,
visa sin egen trädgård och lära känna nya trädgårdsvänner, 50 till 70 personer brukar deltaga.
Under vårvintern träffas gruppen några gånger och planerar årets startmöte för alla deltagande.
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.
Trädgårdsvandragruppen träffas en gång inför slutmötet och genomför sedan slutmötet för alla
deltagande 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 Maria Fritsch Fredin, mariafritschfredin@yahoo.com
VINNARNA
Vi i vinnarna är ett gäng idérika, engagerade, händiga och positiva människor i olika 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 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
ibland 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 0706-21 69 61

MEDLEMSKAP
Kungsbacka Trädgårdsvänner är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård.
Årsavgift för 2019 är 320 kr, extra familjemedlem 90 kr per person.
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
RST 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 ut vårt program en gång om året.
Det innehåller föreläsningar, marknader, resor, 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.
Du som inte har tillgång till internet kan anmäla dig till Leif Andersson på tel 0705-359274.
Bankgiro för evenemang i föreningen 5769-6536. Ange evenemang, namn och medlemsnummer
vid inbetalning.
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/kungsbackatradgardsvannerKTV
NY E-POST?
NY ADRESS ELLER NYTT TELEFONNUMMER?
Det är viktigt att du har meddelat KTV dina aktuella kontaktuppgifter, så vi lätt kan nå dig med
färsk information, uppdateringar till programmet och andra nyheter.
Meddela dina nya kontaktuppgifter till föreningens medlemsansvarige Leif Andersson,
med@kungsbackatradgardsvanner.se eller tel 0705-359274
Vi hanterar era personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Eventuella frågor, kontakta med@kungsbackatradgardsvänner.se.

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER I SAMARBETE MED:

Kungsbacka kommun, Kultur & Fritid
Riksförbundet Svensk Trädgård
ABF

MEDLEMSFÖRMÅNER
Följande lokala företag ger medlemmar i Kungsbacka trädgårdsvänner rabatt mot uppvisande av
giltligt medlemskort. Gäller ordinarie tjänstutbud och butikssortiment och kan ej kombineras
med andra rabatter eller erbjudanden.
Genom Riksförbundet Svensk Trädgård har du dessutom rabatter hos webbbutiker och företag
runt om i landet.. Se www.tradgard.org under rubriken Medlem/Rabatterbjudanden
Drömträdgården | drömträdgården instagram/Facebook | 10%
Gjutjärnskällaren | www.gjutjarnskallaren.se | 10% på ordinarie priser
Grolls Yrkesbutik, Västra Frölunda | www.grolls.se | 15% på hela sortimentet
Hallarnas trädgård | www.hallarnastradgard.se | 10% på ordinarie priser
Helhetens Friskvård, Fjärås |www.helhetenfriskvard.se | 10 % rabatt på massage 30/60 min
Hjälmeskulla Handelsträdgård AB | www.hjalmeskulla.se Hällingsjövägen 360 tel. 0300-24047 |
10%, omfattar ej binderier och presentkort
Magasin7 | www.magasin7.se Toftereds vägen 7 Kungsbacka | 10%
Millessons Handelsträdgård |www.millessons.se | 10% rabatt på trädgårdsväxter,
trädgårdstillbehör och trädgårdsväxter. Gäller endast ordinarie priser. Notera att rabatter likt ”Ta
4 betala för 3” är en rabatterad vara.
Mindful Garden | www.mindfulgarden.se | 10 %
Mölnlycke GardenCenter | www.molnlyckegardencenter.se | 10 % på ordinarie priser
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.
Odla.nu | www.odla.nu | 20% ange ”trädgårdsvänner” i kassan.
Odlarbyrån | www.odlarbyran.se | 10% rabatt på kurser och rådgivning.
Rovi Trädgårdskonsult | www.rovitradgardskonsult.com | 10% på konsultuppdrag, 10% på
belysningsarmaturer till trädgårdsbelysningar
Träslövsträdgård | www.traslovstradgard.se | 10%

www.kungsbackatradgardsvanner.se

ÅRETS PROGRAM I SAMMNFATTNING
Lördag 2 februari

Öppet för alla | FRÖBYTARDAG

Tisdag 19 februari

Öppet för alla | Max 40 personer| TRÄDGÅRDSPRAT!

Söndag 3 mars

Endast för medlemmar | ÅRSMÖTE

Onsdag 13 mars

Öppet för alla |POTATIS, POTATIS, POTATIS. FÖREDRAG OM
POTATISODLING, OLIKA SORTER OCH MÅNGA GODA RÅD

Tisdag 26 mars

För nya medlemmar | VÄLKOMMEN TILL KUNGSBACKA
TRÄDGÅRDSVÄNNER!

Torsdag 28 mars

Öppet för alla | HEMLIGHETERNA BAKOM VÅRA ÄLSKADE PLANTERINGAR
I KUNGSBACKA STAD

Mars/April

Öppet för alla | Max 30 personer | PÅ JAKT EFTER VÅREN –
BLÅSIPPEVANDRING PÅ TJOLÖHOLM (för exakt datum se vår hemsida och
Facebook)

Torsdag 4 april

Öppet för alla | Max 60 platser | FRANSKA TRÄDGÅRDAR

Torsdag 25 april

Öppet för alla | TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA

Söndag 5 maj

Öppet för alla | Max 12 barn | SKAPA EN VÄXANDE IGELGOTT

Lördag 18 maj

Öppet för alla | VÄXTMARKNAD DÄR ALLA ÄR VINNARE

19 maj + 26 maj

Öppet för alla | Max 10 deltagare | DEKORERA DIN TRÄDGÅRD BETONGKONST

Söndag 2 juni

Öppen för alla| Max 50 deltagare | TRÄDGÅRDAR I SÖDRA HALLAND

söndag 16 juni

Öppet för alla | Max 15 barn | ODLA DIN EGEN PIZZA

Fredag 21 juni

MIDSOMMAR I ÄSKHULTS BY

Söndag 30 juni

Öppen för alla | Max 20 deltagare| BESÖK I MALEVIKS ROSENTRÄDGÅRD

Lör 17 -sön 18 aug

Öppet för medlemmar| max 32 deltagare | HAVEKUNST SLOTT OCH
HANNULAND - TVÅDAGARSRESA TILL VÅRT GRANNLAND DANMARK

Söndag 1sep

Öppet för alla | Max 30 deltagare | RESA TILL MUNKEDAL MED
TRÄDGÅRDSVANDRINGAR

Början av sep

I dagarna två - SKÖRDEFEST I ÄSKHULTS BY

Onsdag 4 sep

Öppet för alla | VÄXTER I DIN TRÄDGÅRD TILL KRYDDA OCH MEDICIN

Lördag 28 sep

Öppet för alla | ÄPPLETS DAG

Söndag 29 sep

Öppet för alla | Max 12 barn | EN NY BOSTAD TILL HELA FÅGELFAMILJEN

Torsdag 17 okt

Öppet för alla | I HUVUDET PÅ EN TRÄDGÅRDSRÅDGIVARE TILL TRENDSPANING FRÅN CHELSEA FLOWER SHOW

Tisdag 19 nov

Öppet för alla | Max 40 personer | TRÄDGÅRDSPRAT

Lördag 1 feb 2020

Öppet för alla |FRÖBYTARDAG

OBS! Det kan komma ﬂer arrangemang som ni inte vill missa.
Håll koll på vår hemsida http://kungsbackatradgardsvanner.se och på vår facebooksida
www.facebook.com/kungsbackatradgardsvannerKTV .

