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LUST, KUL OCH TILLSAMMANS
Hej alla trädgårdsvänner!
Ett nytt decenium, vi skriver 2020 och har ett spännande trädgårdsår framför oss.
Kungsbacka Trädgårdsvänner startade 2005 och fyller i år 15 år. Firandet håller vi i oktober i
föreningens anda Lust, Kul och Tillsammans.
Vårt årsmöte är den 1 mars. Efter möte och fika är det också ett föredrag med Peter Englander.
Kallelse hittar du inne i programmet. Glöm inte anmäla dig.
Stort tack till våra aktivagrupper för ert engagemang som gör att vi förutom vårt jubileum, har ett
digert program att presentera för 2020.
Är du nyfiken på våra aktivagrupper och vill vara med att påverka, så kan du i programmet läsa
om de olika grupperna och vem du skall kontaka om du vill vara med.
I samarbete med Kulturhuset Fyren ordnar vi några evenemang. Vi startar trädgårdsåret med vår
populära fröbytardag i början av februari. I maj har vi ett evenemang som ligger oss varmt om
hjärtat, Majmarknaden, där vi säljer skänkta växter till förmån för majblomman. Och till hösten
firar vi ”Äpplets dag” där du kan få veta det mesta om äpplen.
Våra bästa och viktigaste vänner i trädgården är våra insekter, utan dem ingen trädgård. Under
året har vi flera olika föreläsningar med insekter som tema, ”Perenner för pollinerare”,
”Trädgårdmyller – insekterna som hjälper dig att odla” samt ”Nyttoväxter från hela världen och
hur pollen ser ut”. Aktivagruppen Sticklingarna bidrar med ett evenemang där du tillsammans
med dina barn eller barnbarn kan bygga ett insektshotell så att insekterna har något bra ställe att
övervintra på.
Vill du veta mer om Kungsbacka kommuns planteringar? Få tips om ”Odlingsvärda träd och
buskar” eller veta mer om ”Beskärning av träd och buskar”? Lära dig fläta pil? Prata trädgård med
likasinnade? Träffa nya trädgårdsvänner och vandra runt i varandras trädgårdar?
Deltaga i våra spännande bussresor? Eller kanske göra något kul tillsammans med dina barn eller
barnbarn? Det är bara att välja det som du tycker låter kul från vårt programutbud och som du
får lust att deltaga i.
Styrelsen har några programpunkter. På en träff hälsar vi nya medlemmar välkomna och
informerar om föreningen. Vi håller en inspirationsträff för dem som är nyfikna på att visa sin
trädgård på Tusen Trädgårdar. Dessutom lockar vi också med en introduktion i styrelsearbete, är
du nyfiken så anmäl dig till denna.
Föreningen finns också representerade vid tre evenemang på Äskhults by genom Vinnarna.
Det kan hända att det tillkommer fler evenemang under året.
Har du lämnat e-postadress så får du påminnelser och uppdatering i vårt program skickat till dig.
Men du kan också hitta dem på vår hemsida www.kungsbackaträdgårdsvänner.se och på vår
facebooksida www.facebook.com/kungsbackatradgardsvannerKTV, så håll utkik.
Trevlig läsning och så hoppas jag du hittar något som du tycker verkar kul,
som du får lust att göra tillsammans med Kungsbacka Trädgårdsvänner.
Ingrid Lindskog
Programsamordnare

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

HEMLIGHETERNA BAKOM VÅRA ÄLSKADE
PLANTERINGAR I KUNGSBACKA STAD
Tisdag 25 feb | 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 den tidiga hösten 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!
Vidare kommer Carin Kullberg att vara med att presentera.
TID:
PLATS:
PRIS:

Tisdag 25 februari kl 18.30
ABF, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
Entré inkl lätt fika: medlemmar gratis – övriga 100 kr (kontant eller swish)

ANMÄLAN:
DELTAGARE:

Senast 23 feb till Anita Jonsson, anitajonsson018@gmail.com
Öppet för alla

ARRANGÖR:

Historia & Framtid

ÅRSMÖTE med föredrag av Peter Englander
Söndag 1 mars Kl. 13.00 | Endast för medlemmar | Anmälan krävs

Kungsbacka Trädgårdsvänner håller sitt årsmöte söndag 1 mars kl 13.00 på Varlaskolan.
Efter årsmötesförhandlingarna och fika berättar trädgårdsentusiasten Peter Englander om ”ett
gränslöst trädgårdsliv”, en av hans populära föreläsningar.

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

Varlaskolan
Styrelsen

PERENNER FÖR POLLINERARE

Tisdag 3 mars Kl. 18.00 | Öppet för alla, max 60 personer | Anmälan krävs
Hur du skapar en vacker och hållbar trädgård gynnsam för fjärilar, humlor och andra bin.
Jesper Lindblad talar om varför en sådan trädgård kan,
och bör skapas, samt om hur man rent praktiskt går
tillväga. Han talar givetvis också om olika pollinerare
samt en hel del om för ändamålet lämpliga växter
(både vilda växter och trädgårdsväxter).
Jesper Lindblad är trädgårdsmästare i Kungälvs
kommun. Han har tidigare arbetat som
trädgårdsmästare på Trädgårdsföreningen i Göteborg,
Göteborgs botaniska trädgård samt på Läckö
slottsträdgård.
TID:
PLATS:
PRIS :

Tisdag 3 mars kl 18:00
ABF, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
Medlemmar 50 kr, ej medlemmar 100 kr. Inklusive lätt fika. Kontant eller swish.

ANMÄLAN :

Till Ingvar Svanberg senast 29 februari, ingvar@kartsam.se eller tel 0703-967781

ARRANGÖR:

Köksträdgårdsgruppen

Riksförbundet Svensk Trädgårds sommarmöte2020
anordnas den 22-23 augusti på Gotland. Du kan läsa mer
om detta i Hemträdgården under våren.

ODLINGSVÄRDA TRÄD OCH BUSKAR
Måndag 23 mars |Öppet för alla| Max 60 personer

Magnolia ”Karin”
foto Sara Brenne
Sara Brenne driver Nyhagens Trädgård och plantskola, som ligger i Marks mitt i mellan Borås och
Varberg. I trädgården växer 40 magnolior men det finns också många andra buskar, träd,
perenner och lökväxter. Plantskolan har ett sortiment som präglas mycket av Saras intresse för
magnolior buskar och träd men de har även perenner och clematis. Sara är också keramiker och
gör stengods skulpturer och bruksföremål. Kameran följer ofta med ut både i hennes egen
trädgård och när hon reser till sevärda trädgårdar och detta ger ett fint bildmaterial till
föredragen.
TID:
PLATS:
PRIS:

Måndag 23 mars kl. 18.30
Onsala båtmuseum, Hagards väg 1, Onsala
Medlemmar 70 kr, ej medlemmar 120 kr. Inklusive fika. Kontant eller swish.

ANMÄLAN:
ÖVRIGT:

Senast den 21 mars till Ingrid Lindskog, ingrid.m.lindskogmail.com
eller tel 0734-098743. Ange medlemsnummer.
Fika ingår

ARRANGÖR:

Trädgårdsnördarna

MEDHJÄLPARE SÖKES TILL VÅRT 15-ÅRS JUBILEUM!
Den 25 oktober firar vi att Kungsbacka Trädgårdsvänner fyller 15 år!
Se separat programpunkt längre bak i programmet för innehåll.
Vi i festkommittén söker glada trädgårdsvänner som vill hjälpa till att
förgylla dagen. Hjälpen behövs främst under själva dagen vi firar, före,
under och lite efter evenemanget.

Till dom som hjälper till kommer vi att som tack för hjälpen ha en extra dragning i lotteriet där
man kan vinna fina priser!
Anmäl till Lena Togander redan nu eller senast 16 oktober. lena.togander@gmail.com eller tel
0709-956446.

VÄLKOMMEN TILL KUNGSBACKA
TRÄDGÅRDSVÄNNER!
Torsdag 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:

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

ANMÄLAN:
ÖVRIGT:

Senast lördag 21 mars till med@kungsbackatradgardsvanner.se
eller tel 0706-036307
Fika finns

ARRANGÖR:

Styrelsen

TUSEN TRÄDGÅRDAR 2020,
INSPIRATIONSTRÄFF
Torsdag 16 april | Öppet för alla

Arrangemanget Tusen Trädgårdar går av stapeln 28 juni 2020 kl.10-17, runt om i hela landet.
Tusen trädgårdar arrangeras av Riksförbundet Svensk Trädgård tillsammans med Gunnel Carlsons
Trädgårdsriket. Information hittar du på www.tradgard.org/tusen och
www.facebook.com/groups/tusentradgardar
Vi vill inspirera våra medlemmar att öppna upp och dela med sig av sin trädgård. Kanske har du
varit med i vårt arrangemang ”Trädgårdsvandra hos varandra” och tyckte det var kul att visa din
trädgård. Du kanske vill men inte riktigt vågar eller kanske tycker att ”jag har väl inget att visa”.
Det finns inga krav, ingen trädgård är den andra lik och det är det som är det roliga, alla kan vara
med. Stor eller liten, gammal uppvuxen eller nyetablerad, alla trädgårdar är lika intressanta. Ta
tillfället i akt, du kommer inte att ångra dig. Är du intresserad och vill veta mer, kom på vår träff
och låt dig inspireras.
TID:
PLATS:
PRIS:

Torsdag 16 april kl. 18.30
ABF-lokalen, Verkstadsgatan 14 Kungsbacka
Gratis

ANMÄLAN:
DELTAGARE:
ÖVRIGT:

Senast 13 april till Pirkko Turpeinen,
pirkkoturpeinen@hotmail.com eller tel 0703-476923
Öppet för alla
Fika finns

ARRANGÖR:

Styrelsen

TRÄDGÅRDSMYLLER – INSEKTERNA SOM
HJÄLPER DIG ATT ODLA
Torsdag 23 april |Öppet för alla| Max 60 personer

Christina Winter visar bilder och berättar om humlor, solitärbin,
nyckelpigor och andra insekter som hjälper oss med pollinering och
biologisk bekämpning. Hur de lever och vad vi kan göra för att gynna
insekter i trädgården. Vi går igenom de viktigaste beståndsdelarna i
en mångfaldsträdgård: perenner, frukt- och bär, blommande
gräsmattor och vilda hörn. Det blir konkreta förslag på växter och
odlingsmetoder samt något om att bygga insektshotell.
Christina är hortonom och har arbetat med yrkesmässig
trädgårdsodling i 30 år. Hon medverkar i Hemträdgården och andra
trädgårdstidningar, håller föredrag och leder trädgårdsvandringar,
ofta med insekter som tema. Christina har egen trädgård och är
engagerad i Matparkens gemensamhetsodling.
TID:
PLATS:
PRIS:

Torsdag 23 april kl. 18.30
ABF-lokalen, Verkstadsgatan 14 i Kungsbacka
70 kr för medlemmar, 120 kr för icke-medlemmar. Kontant eller swish.

ANMÄLAN:
ÖVRIGT:

Senast 20 april till Heléne Rehbander, helenium@telia.com
Bindande anmälan, ange medlemsnummer.
Frukt och dricka ingår.

ARRANGÖR:

Skogträdgårdsgruppen

Boken Trädgårdsmyller finns att provläsa
här http://christinawinter.se/texter/

MAJA I ÄSKHULT

Lördag 2 maj kl 11-16 | Öppet för alla
En hälsning till våren med olika måbra-aktiviteter.
Kungsbacka Trädgårdsvänner finns på plats med lotteri och information om föreningen.
Läs mer om evenemanget på Äskhults hemsidawww.askhultsby.se

TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA

Startmöte 6 maj, pågår sedan under sommarsäsongen och avslutas med träff
17 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 maj 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, 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 kvällsgrupp? Det finns både och,
ange vilket du föredrar när du anmäler dig.
TID:

Startmöte onsdag 6 maj kl. 19.00
Pågår sedan under sommarsäsongen och avslutas med en gemensam träff den
17 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 0725-399856. Har ni inte swisch betalar ni i samband med
startmötet.

ANMÄLAN:
FRÅGOR:
ÖVRIGT:

Senast 20 april till Maria Fritsch Fredin, mariafritschfredin@yahoo.com
eller tel 0725-399856. 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.

ARRANGÖR:

Trädgårdsvandra hos varandra-gruppen

VÄXTMARKNAD DÄR ALLA ÄR VINNARE
Lördag 16 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:
BETALNING:

Lördag 16 maj kl. 11:00-13:00
Framför Kulturhuset Fyren
När du handlar växter tar vi emot kontant betalning eller med 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 0709-956446
ARRANGÖR:

Majmarknadsgruppen

PILFLÄTNINGSKURS

Söndag 17 maj| Öppet för alla |Minimum 12 personer

En växtkon är en perfekt klätterställning för luktärter, klematis och
klängrosor. Tillsammans med den erfarne kursledaren Christian
Erlandsson får du lära dig minst fem olika flätningstekniker och använda
lika många pilsorter. Du behöver inga förkunskaper för att delta och allt
material finns på plats. Lättlunch ingår
TID:
PLATS:
PRIS:

Den 17 maj 10:00 – 16:00
Familjen Matthews i Lindome
800 kr. Betalning skall vara oss tillhanda senast den 14
april 2020 på BG 5769-6536. Ange “Pilflätning”, ditt namn
och ditt medlemsnummer på inbetalningen.
OBS! Betala inte förrän du fått bekräftat att du kommit med på kursen.
ANMÄLAN:
ÖVRIGT:
ARRANGÖR:

Senast den 1 april till julieinthegarden@outlook.com
eller tel 0706-036307
Kursen startar endast om minst 12 personer anmält sig.
Anmälan är bindande.
Julie Matthews/ Sticklingarna

HEMLIG RESA

Lördag 30 maj |Endast för medlemmar| Max 50 personer

Denna lördag har vi planerat en dagsresa med buss. Vi kommer att besöka ett antal
spännande trädgårdar, fika och äta lunch tillsammans.
TID:
PLATS:

Lördagen den 30 maj kl. 07.30 - cirka kl. 19.00
Avresa från parkeringsfickan mitt emot resecentrum i
Kungsbacka. Bilparkering finns vid Stadshuset bakom
parkeringsfickan.
PRIS:
600 kr, 50 platser finns. I priset ingår: Bussresa, flera
trädgårdsbesök, lunch, och två fika
Betalning skall vara oss tillhanda senast den 1 april 2020
på BG 5769-6536. Ange “Hemlig resa”, ditt namn och ditt
medlemsnummer på inbetalningen.
OBS! Betala inte förrän du fått bekräftat att du kommit med på resan.
ANMÄLAN:

Bindande anmälan till Lena Fritzell, lena.fritzell@gmail.com, tel.0707-87 61 85.
Ange medlemsnummer, mobil nummer, mejladress och ”Hemlig resa”. Meddela
om du behöver specialkost.

ARRANGÖR:

Resegruppen
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

TUSEN TRÄDGÅRDAR 2020

Fredagen 1 juni är sista anmälningsdag | Öppet för alla
Vill du vara med och visa din trädgård är den 1 juni sista dagen för anmälan som
sker på www.tradgard.org/tusen/
Arrangemanget Tusen Trädgårdar går av stapeln 28 juni kl.10-17, runt om i hela landet.
Tusen trädgårdar arrangeras av Riksförbundet Svensk Trädgård tillsammans med Gunnel Carlsons
Trädgårdsriket. Information att tillgå finns på www.tradgard.org/tusen och
www.facebook.com/groups/tusentradgardar

PLANERA FÖR ÄLVORNA

Lördag 13 juni|Öppet för alla| Maximum 12 barn
Att ha älvor i trädgården öppar en rolig värld av fantasi. Låt
dina barn eller barnbarns fantasi flyga tillsammans med oss
när vi gör en älvträdgård i en kruka. Fika ingår.
Ta med en spade och handskar hemifrån.
TID:

Den 13 juni kl 14.00 – 16.00

PLATS:
PRIS:

Kolla park, Kungsbacka (Adress ges vid anmälan)
50 kr/barn för medlem, och 150 kr/barn ej medlemmar. Betalas på plats, kontant
eller swish.

ANMÄLAN:

Senast den 7 juni till ktv_sticklingar@outlook.com

ÖVRIGT:

Maximum 12 barn. En vuxen till max 2 barn.

ARRANGÖR:

Sticklingarna

MIDSOMMAR I ÄSKHULTS BY
Midsommarafton 19 juni kl 11-16. Traditionsenligt firande med smyckning av stången med
efterföljande dans.
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.
För mer information om evenemanget hänvisas till www.askhultby.se

RESA TILL ÖSTERLEN

Torsdag 13 - fredag 14 augusti | Öppet för medlemmar| Max 40
deltagare
Vår busschaufför tar oss från Kungsbacka ner till Örkelljungatrakten och trädgården Fållakull, “en
sagolik oas i granskogen”. Anette och Olle Drejare har skapat en personlig och fantasifull trädgård
fylld med blommor, grönsaksodlingar, trädgårdskonst och loppisfynd. Efter en stärkande fika får
vi uppleva denna speciella trädgård.
Färden går vidare till Kristianstad, där vi äter lunchbuffée på Café Årum. Detta matställe ligger i
Vattenriket, som är ett våtmarksområde med naturrum. Utställningen i samma hus berättar om
Vattenrikets fauna. En kort promenerad tar oss till Tivoliparken i hjärtat av Kristianstad, där det
finns en rosenträdgård, en örtagård, ett orangeri och en vacker promenadstig utmed Helge å.
Vår buss tar oss sedan till Kronovalls vinslott, ett historiskt slott
som ligger mellan Brösarp och Tomelilla på Österlen. Efter
vinprovning (avdrag med 300 kr för de som väljer bort
vinprovning), får vi oss berättat om slottets historia, varefter vi
äter en trerätters middag och övernattar på slottet eller i en
närliggande villa.
Efter frukost på slottet, åker vi till Svabesholms Kungsgård, där
vi blir guidade i den engelska trädgården, som är indelad i
många olika spännande rum såsom rosenträdgård, woodland, äng, damm och växthus. Det finns
även en trädgårdsbutik med bl. a Austinrosor.
Inte långt ifrån Svabesholm ligger Kivik, där vi kommer att besöka Kiviks musteri. Guidad tur i
Äpplets hus, där vi får följa äpplets väg genom historien till idag, titta i visnings- och
renässansträdgården samt fika på musteriets mysiga innergård. I musteributiken kan ni
botanisera bland must, cider, marmelader och delikatesser.
Lunch äter vi på Ringsjö Krog- och Värdshus i Höör, varefter vi åker mot Åstorp, där Catarina
Hultmans konst visas på Galleri Hultman. Vi fikar i det mysiga lantcaféet. Styrkta av kaffet styr
chauffören mot Kungsbacka, dit vi beräknas komma vid 19-tiden.
TID:
PLATS:
PRIS:

Torsdag 13 aug kl 07.30 - fredag 14 augusti cirka kl. 19.00
Avresa kl 07.30 från parkeringsfickan mitt emot resecentrum i Kungsbacka.
3 200 kr. Betala inte förrän du fått bekräftat att du kommit med på resan.
I priset ingår: Bussresa, trerätters middag, vinprovning, övernattning, två luncher,
tre fika, entrée och guidning på Svabesholm samt guidning på Kivik.

ANMÄLAN:

Till Marianne Johansson, marianne.henning@telia.com eller tel.0708-494543.
Ange namn, medlemsnr, mobilnr, mejladress och “Österlenresa”. Meddela om du
behöver specialkost.
Efter bekräftelse på mottagen anmälan inbetalas 500 kr på BG 5769-6536.
Resterande belopp skall vara föreningen tillhanda senast den 15 juni.
Ange ditt namn och medlemsnummer samt “Österlen” på inbetalningarna.
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.

ARRANGÖR:

Resegruppen
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Kallelse till årsmöte för
Kungsbacka Trädgårdsvänner
Hjärtligt välkomna till årsmöte med föredrag
söndagen den 1 mars 2020 kl 13 i Varlaskolans aula
Anmälan till årsmötet gör du senast den söndagen den 23 februari till Ingrid
Lindskog, ingrid.m.lindskog@gmail.com eller SMS till 0734-098743.
Ange namn, medlemsnummer,och önskemål om ev. glutenfritt/laktosfritt.
Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 3 februari. Skickas till
ordförande Leif Andersson, Prosten Ullmans väg 14, 439 31 Onsala eller
ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se

Välkomna!
Kungsbacka 2020-01-10
Styrelsen, Kungsbacka Trädgårdsvänner

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 ’Ett gränslöst trädgårdsliv’

Peter Englander trädgårdsdesigner,
trädgårdskreatör och författare,
berättar med humor och värme om sitt
långa och mångfacetterande
trädgårdsäventyr. Med vackra och
inspirerande bilder delar han med sig
av kunskap och erfarenheter, som inte
minst misstag gett honom.
Och visst handlar det en hel del om
Medelhavet, passionen och kärleken
till det gröna.
Peter har skrivit flera böcker som du
kommer att ha möjlighet att köpa efter
föreläsningen.
Årsmöteshandlingarna kan laddas ner från hemsidan
www.kungsbackatradgardsvanner.se eller beställas från styrelsen
senast en vecka innan mötet via e-mail
ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se eller
per telefon 0705-359274

Årsmöte för Kungsbacka Trädgårdsvänner
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mötets öppnande
Val av ordförande på årsmötet
Val av sekreterare på årsmötet
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Årsmötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Styrelsens redovisning av verksamheten under det gångna året
Styrelsens redovisning av ekonomi och räkenskaper för det gångna
året
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande
Val av vice ordförande
Val av styrelseledamöter (nyval)
Val av styrelseledamöter (omval-fyllnadsval)
Utse kassör bland valda ledamöter
Val av två revisorer samt en ersättare för ett år
Val av tre ledamöter på ett år till valberedningen samt val av
sammankallande
Motioner till årsmötet
Presentation av verksamhetsplan och fastställande av budget för
2020
Beslut om medlemsavgift för 2021
Övriga ärenden som årsmötet enhälligt har beslutat ska tas upp
Årsmötet avslutas

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

Öppna Trädgårdar

Här deltager flera av våra medlemmar med sina trädgårdar.
6 juni
Trädgårdsamatörernas dag 6 juni (rikstäckande)
Läs mer på www.tradgardsamatorerna.se
14 juni
Urban Garden Day Kungsbacka kl 12-18
Ett populärt evenemang i Kungsbacka som sedan några år tillbaka framgångsrikt drivs i egen regi.
Läs mer på www.urbangardenday.se
28 juni
Tusen Trädgårdar kl. 10-17 (rikstäckande)
Du hittar alla öppna trädgårdar på www.tradgardsriket.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.
5-8 mars

Malmömässan Outside Living SYD 5-8 mars | www.outsidelivingsyd.se

6-8 mars

Jönköpings Trädgårdsmässa | www.tradgardsmassa.se

26-29 mars

Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar, Stockholm | www.nordiskatradgardar.se

24-26 april

Trestads Trädgårdsmässa | www.tradgardsmassa.se

7-10 maj

Lisebergs Trädgårdsdagar |
www.liseberg.se/evenemang/alla/lisebergs-tradgardsdagar

16-17 maj

Österlen Garden Show | www.osterlengardenshow.se

28-31 maj

Malmö Garden Show | www.malmo.se/Malmo-Garden-Show.html

29 -31 maj

Wapnö Hem&Trädgårdsmässa |
www.wapno.se/matboendeevenemangmaessor/maessor/hemtraedgaardsmaessa-2020

28-30 augusti Sofiero Den Stora Trädgårdsfesten |
www.sofiero.se/event/den-stora-tradgardsfesten-2020/
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.

FÖREDRAG OM BESKÄRNING

Onsdag 9 september |Öppet för alla|Max 60 platser

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 dö eller bättre utveckling
av växten. I det här föredraget kommer jag att lära ut 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 :

Onsdag 9 september kl 18:30
ABF Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
Medlemmar 50 kr. Ej medlemmar 100 kr. Kontant eller swish.

ANMÄLAN :

Till Göran Andersson senast 2 september, goran_andersson00@telia.com eller
tel 0738-745310

ARRANGÖR:

Trädgårdsnördarna

Årets perenn 2020, Gillenia trifoliata
 Blomningstid juli-augusti.
 80 cm hög.
 Vita blommor ligger som en svärm av små, sirliga
fjärilar över ett friskt grönt bladverk, som på hösten
övergår i fantastiska nyanser av rött och gult.
 Gillenia är en mycket långlivad, frisk, lättodlad och
robust.
 Den trivs allra bäst i sol till halvskugga i mullrik,
väldränerad jord med normal tillgång till fukt.
 Arten är tolerant när det gäller växtplats och
jordförhållanden och kan odlas i hela landet.
Läs mer om Gillenia trifoliata på www.perennagruppen.com

EN NY BOSTAD TILL INSEKTERNA
Lördag 19 september | Öppet för alla | Max 12 barn
Trädgården bjuder in alla möjliga två- och fyrbenta besökare
såsom människor, fåglar, insekter, rådjur och igelkottar till att
hemsöka den. Sticklingar 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 husrum under de kalla vintermånaderna. Fika ingår.
TID:
PLATS:
PRIS:

Löndag 19 september 14:00-16:00
Kikås insektshotell Mölndal
50 kr/barn för medlem, och 150 kr/barn ej medlem. Betalas på plats, kontant eller
swish.

ANMÄLAN:
ÖVRIGT:

Senast 10 september till ktv_sticklingar@outlook.com
Maximum 12 barn. En vuxen till max 2 barn
Ta med en hammare och handskar hemifrån

ARRANGÖR:

Sticklingarna

SKÖRDEFEST I ÄSKHULTS BY
26-27 september

Mickelsmäss 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.
För mer information om evenemanget hänvisas till www.askhultby.se

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

ÄPPLETS DAG

Lördag 26 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). 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 26 september kl 11-15 (sortbestämning kl 11-14)
Kulturhuset Fyren, på Torget
Gratis för alla

FRÅGOR:

Ingvar Svanberg, 070-3967781, ingvar@kartsam.se

ARRANGÖR:

Köksträdgårdsgruppen

15 ÅRS JUBILEUM

Söndag 25 okt |Öppet för medlemmar

I år är det 15 år sedan Kungsbacka Trädgårdsvänner startade!
Det vill vi fira med våra medlemmar!
Många medlemmar har varit med sedan starten och ett stort antal har kommit med sedan dess.
Vi är en av dom största och mest aktiva trädgårdsföreningarna i vårt land och en av dom bästa
såklart! Sista söndagen i oktober samlas vi för att umgås och fira. Programmet är inte klart i
skrivandets stund men evenemanget kommer att innehålla spännande föreläsningar, lotteri,
mingel, historisk kavalkad, lättare förtäring mm.
Mer information kommer under sensommaren.
Håll även utkik på vår hemsida www.kungsbackatradgardsvanner.se och på
vår facebooksida www.facebook.com/kungsbackatradgardsvannerKTV
Antalet platser kan komma att vara begränsat beroende på vilken lokal det blir, så anmäl er i god
tid.
PLATS:
TID:
PRIS:

ANMÄLAN:

Kungsbacka
Söndagen 25 oktober ca kl 11-16
Jubiléet är kostnadsfritt och enbart för medlemmar.
Är du inte medlem, ordna medlemskap i god tid via vår hemsida
www.kungsbackatradgardsvanner.se/bli-medlem/.
OBS! medtag medlemskortet.
Senast fredag 16 oktober till Lena Togander, lena.togander@gmail.com eller
tel 0709-956446. Ange om ni har några allergier eller restriktioner.

NYTTOVÄXTER FRÅN HELA VÄRLDEN OCH HUR
SER POLLEN UT
TIsdag 27 oktober | Öppet för alla |Max 60 personer

Åslög Dahl har jobbat länge på Institutionen för biologi och miljövetenskap och är forskningschef
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:

Tisdag 27 oktober kl. 18.00
ABF Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
50 kr, ej medlemmar 100 kr. Inklusive lätt fika. Kontant eller swish.

ANMÄLAN:

Senast 24 oktober till Göran Andersson, goran_andersson00@telia.com eller
Tel 0738- 745310

ARRANGÖR:

Köksträdgårdsgruppen

NYFIKEN PÅ STYRELSEARBETE
Onsdag 11 november | Öppet för medlemmar

Är du nyfiken på styrelsearbete men osäker på vad en styrelse faktiskt gör? Vad kännetecknar en
bra styrelse? Vilka uppgifter och skyldigheter har man som styrelsemedlem? Vilka roller finns i en
styrelse? Vilket ansvar har du?
Styrelsen har en viktig roll i föreningen och du får en introduktion i vad en styrelse har för
uppgifter och vilka krav som finns på en styrelse. Stilla din nyfikenhet, anmäl dig helt utan
förpliktelser från vår sida.
TID :
PLATS:
PRIS:
ANMÄLAN:

11 november, kl 18.30- 21
ABF Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
Gratis
Senast 28 oktober till Gunilla Jansson, gunilla.j.onsala@bredband.net eller
tel 0705-758832

ARRANGÖR:

Styrelsen tillsammans med ABF

TRÄDGÅRDSPRAT!

Onsdag 18 november | Öppet för alla | Max 30 personer
Välkommen till en ny kväll då vi delar vår
gemensamma passion för trädgård och odlande.
Berättelser om odlingsmödor, lyckade eller
misslyckade sådder, roliga trädgårdshändelser, allt
som gör trädgårdslivet så fascinerande. Vad var
extra roligt det gångna året? Hur gör jag nästa år,
och hur gör andra?
Vi träffas på ABF i lokalen Esteten, och njuter av
god fika och massor av TRÄDGÅRDSPRAT. Vi
inspirerar varandra och delar våra erfarenheter
från trädgårdslivet.
Är du ny medlem eller funderar på att bli - tag chansen att möta andra trädgårdsentusiaster!
TID :
PLATS:
PRIS:

18 november, kl 18.30- 21
ABF Verkstadsgatan 14, Kungsbacka
50 kr per person inkl. fika. Kontant eller swish.

ANMÄLAN:

Senast söndagen 15 november till Gunilla Jansson, gunilla.j.onsala@bredband.net
eller tel 0705-75 88 32.

ARRANGÖR:

Trädgårdspratarna

FRÖBYTARDAG

Lördag 6 februari 2021 | 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 6 februari 2021 kl. 12-14 (lämna om möjligt dina fröer senast 11.30)
Kulturhuset Fyren på Torget
Gratis för alla (ta gärna med dig dina 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 av landets största trädgårdsförening med ca 800 medlemmar.
Vi har 10 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 praktiska arbetet i föreningen. Det är ett drygt 60-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 trädgårdsintresserade i Kungsbacka.
Trädgårdsrådet är ett forum där styrelsen och de aktiva medlemmarna utbyter erfarenheter och
information, förankrar, inspirerar och utvecklra föreningens verksamhet, samt planerar nästa års
program. Trädgårdsrådet träffas ca 3 gånger per år under trivsamma former. Blir du aktiv i en
grupp kan även du ta del i dessa aktiviteter.
Att delta mer aktivt i någon av våra Aktivgrupper, är ett bra sätt att både lära känna likasinnade,
fördjupa sina kunskaper och bidra till positiva upplevelser.
Som medlem är du alltid välkommen till någon av våra Aktivgrupper.
Historia o framtid
Köksträdgården
Majmarknaden
Resegruppen
Skogsträdgårdsodlingen

Sticklingarna (barnverksamhet)
Trädgårdsnördarna
Trädgårdsprat
Trädgårdsvandra hos varandra
Vinnarna

Mer information om Aktivagrupperna och vem du kan kontakta hittar du 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 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 2020 kommer vi fortsätta med fördjupade studier om GÖDSEL, fortsätta frö- och
sticklingsarbetet, samt även arbeta mer för att hjälpa och underlätta för den biologisk
mångfalden och för våra pollinatörer. Mera blomsterängar!
Vi drar igång med den årliga FRÖBYTARDAGEN på FYREN lördag den 1 februari!
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 men välkomnar fler. Vill du vara och hjälpa till i vårt gäng?
Kontaktpersson Lena Togander, lena.togander@gmail.com, tel 0709-956446
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 0707-876185
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 0738-745310
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 Annika Andersson, annikapannika1972@gmail.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, ca 50 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
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

MEDLEMSKAP
Kungsbacka Trädgårdsvänner är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård.
Årsavgift för 2020 är 320 kr, extra 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
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 Julie Matthews, tel 0706-036307.
Bankgiro för evenemang i föreningen 5769-6536. Ange evenemang, namn och medlemsnummer
vid inbetalning. På våra föreläsningar vill vi helst a� 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/kungsbackatradgardsvannerKTV

Glöm inte att meddela oss om du ändrar dina kontaktuppgifter
(adress, telefon, e-post).
Det är viktigt att vi har dina aktuella kontaktuppgifter, så vi lätt kan nå dig
med färsk information, uppdateringar till programmet och andra nyheter.
Meddela dina nya kontaktuppgi�er �ll föreningens medlemsansvarige Julie Ma�hews,
med@kungsbackatradgardsvanner.se eller tel 0706-036307.
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 2020
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
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.
Drömträdgården | drömträdgården instagram/Facebook, tel 0705-348550| 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 10% på
ordinarie priser mot uppvisande av giltigt medlemskort. Gäller ej på brud- eller 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 | 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% på ordinarie priser
Åkrabergs Trädgård| www.akraberg.se |20 % på allt utom dammprodukter

www.kungsbackatradgardsvanner.se

PROGRAM

ÅRETS PROGRAM I SAMMNFATTNING
Lördag 1 februari

Öppet för alla |FRÖBYTARDAG

Tisdag 25 februari

Öppet för alla | HEMLIGHETERNA BAKOM VÅRA

Söndag 1 mars Kl. 13.00

Endast för medlemmar | ÅRSMÖTE

Tisdag 3 mars

Öppet för alla | PERENNER FÖR POLLINERARE

Måndag 23 mars

Öppet för alla | Max 60 personer | ODLINGSVÄRDA TRÄD OCH BUSKAR

Torsdag 26 mars

För nya medlemmar | VÄLKOMMEN TILL KUNGSBACKA
TRÄDGÅRDSVÄNNER!

Torsdag 16 april

Öppet för alla | TUSEN TRÄDGÅRDAR 2020, INSPIRATIONSTRÄFF

Torsdag 23 april

Öppet för alla | Max 60 personer |TRÄDGÅRDSMYLLER – INSEKTERNA SOM
HJÄLPER DIG ATT ODLA

Onsdag 6 maj

Öppet för alla | TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA | pågår sedan under
sommarsäsongen. |

Lördag 16 maj

Öppet för alla | VÄXTMARKNAD DÄR ALLA ÄR VINNARE

Söndag 17 maj

Öppet för alla | Minimum 12 deltagare | PILFLÄTNINGSKURS

Lördag 30 maj

Endast för medlemmar | Max 50 deltagare | HEMLIG RESA

Lördag 13 juni

Öppet för alla | Max 12 barn | PLANERA FÖR ÄLVORNA

Torsdag 13 - Fredag 14 aug

Öppet för medlemmar |Max 40 deltagare | TVÅDAGARS RESA TILL ÖSTERLEN

Onsdag 9 september

Öppet för alla |Max 60 personer | FÖREDRAG OM BESKÄRNING

Söndag 19 september

Öppet för alla | Max 12 barn | EN NY BOSTAD TILL INSEKTERNA

Lördag 26 september

Öppet för alla | ÄPPLETS DAG

Söndag 25 oktober

Öppet för medlemmar | 15-ÅRS JUBILEUM

Tisdag 27 oktober

Öppet för alla | Max 60 personer | NYTTOVÄXTER FRÅN HELA VÄRLDEN OCH
HUR POLLEN SER UT

Onsdag 11 november

Öppet för medlemmar | NYFIKEN PÅ STYRELSEARBETE

Onsdag 18 november

Öppet för alla | Max 30 personer | TRÄDGÅRDSPRAT!

Lördag 6 februari 2021

Öppet för alla |FRÖBYTARDAG

PLANTERINGAR I2020
KUNGSBACKA STAD
FEBRUARI 2019 – ÄLSKADE
FEBRUARI

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

