
KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNERS PROGRAM 
FEBRUARI 2018 – FEBRUARI 2019 



VI GÅR MOT LJUSARE TIDER 
 
Vi går mot ljusare tider och kan vara ute längre. Så härligt 
med all den energi som trädgårdsarbetet ger. 
 
Det nya programmet löper över hela året och innehåller 
flera spännande saker här är några axplock: 
I februari  startar det med Fröbytardag på Fyren, och  
föredrag av John Taylor om Art& Crafts på Tjolöholm. 
Sticklingarna har flera aktiviteter för barn.  
Resor bl.a till Värmland och Västergötland o Munkedal. 
10-årsjubilerum för Historia o Framtids arbete vid Grindstugan med Engelsk 
trädgårdsfest. 
Trädgårdsvandra hos varandra har en ny grupp för balkongodling. 
Den populära sagovandringen återkommer i år igen. 
Det finns flera intressanta föredrag under året. 
 
Missa inte rabatterna från företagen som du som medlem har tillgång till, de 
finns i slutet av programmet. 
 
Du är välkommen att läsa på vår hemsida. Ni har väl inte missat att vi nu har en 
egen facebook-sida ” Kungsbacka trädgårdsvänner”, gå med där och bidra till 
mera trädgårdsglädje. Det kan hända att det  tillkommer fler evenemang under 
året, dessa kommer du att hitta på vår hemsida och på vår facebook-sida, så 
håll utkik. 
 
Vill du engagera dig i vår förening? 
På vår hemsida finns uppgifter på vilka som är kontaktpersoner i de olika 
aktivagrupperna.  
Har du ideér och vill starta en ny grupp hör av dig till styrelsen. 
 
 
Bästa trädgårdshälsningar 
  
Ulla Bengtsson 
Programsamordnare 



FRÖBYTARDAG 
Lördag 3 februari |  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: Lördag den 3/2 2018 kl. 12-14 (lämna om möjligt dina fröer senast 11.30) 
PLATS: Kulturhuset Fyren på Torget 
PRIS: 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 

 
 
TJOLÖHOLM - I ARTS & CRAFTS ANDA, JOHN 
TAYLOR BERÄTTAR 
Tisdag 20 februari | Öppet för medlemmar ( i mån av plats, för alla), max 90 
personer| Anmälan krävs 
 
Trädgårdsmästare John Taylor berättar om arbetet med att återföra trädgården på Tjolöholm till 
de ursprungliga tankarna om Arts & Crafts från förra sekelskiftet. Hela anläggningen av Tjolöholm 
vid förra sekelskiftet genomsyrades av dess tankar om hantverkets och trädgårdens betydelse.  
John är nu slottsträdgårdsmästare vid Tjolöholms slott och arbetar sedan sommaren 2017 med 
att ännu mer lyfta upp Arts & Crafts idéer för trädgårdens utformning. John med sin engelska 
bakgrund ger en inblick i idéerna och det praktiska arbete som nu pågår på Tjolöholm 
 
TID: Tisdag 20 februari  kl. 19.00 
PLATS: ABF-lokalen, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka 
PRIS: 50 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar, kontant betalning 
 
ANMÄLAN: Senast 15 februari till Gunilla Jansson , gunilla.j.onsala@bredband.net  
 eller 0705-75 88 32. Ange medlemsnummer. 
DELTAGARE: Öpper för medlemmar, i mån av plats för alla 
ÖVRIGT: Lotteri. Vi bjuder på frukt & kalla drycker 
 
ARRANGÖR:  Styrelsen 
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ÅRSMÖTE  
Söndag 4 mars Kl. 13.00 |  Endast för medlemmar 
 
Kungsbacka Trädgårdsvänner håller sitt årsmöte söndagen den 4 mars kl. 1300 på Lindälvskolan 
(obs ändrad lokal). Efter årsmötesförhandlingarna bjuder Inger Palmstierna på en guidad tur 
bland favoritperenner och frönyheter.  
 
Inbjudan och dagordning kommer att skickas ut till alla medlemmar i god tid före mötet. 
 
ARRANGÖR:  Styrelsen 

 
 
VÄLKOMMEN TILL KUNGSBACKA 
TRÄDGÅRDSVÄNNER! 
Onsdag 14 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: Onsdagen 14 mars kl. 19.00 
PLATS: ABF-lokalen, Verkstadsgatan 14 i Kungsbacka 
PRIS: Gratis  
 
ANMÄLAN: Senast lördag 10 mars till Lisbet Oscarsson, lisbet.oscarsson@hotmail.com  
 eller 0706-53 75 52 
ÖVRIGT: Fika finns 
 
ARRANGÖR: Styrelsen  
 

 
 
 

PRESENTATION AV VÅRA 
IDÊGRUPPER 
 
Vi presenterar hjärtat i vår förening,  alla aktivagrupper som står 
bakom och genomför alla våra arrangemang. Ni hittar  
presentationerna på olika platser inne i programmet. 
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LÄR DIG BESKÄRA DINA BUSKAR OCH TRÄD 
Lördag 17 mars | Öppet för alla | Max. 20 deltagare 
 
Ta tillfället i akt och lär dig beskära buskar och träd i teori och 
praktik. Innan saven stiger kan du beskära äpple, päron och många 
andra träd. Flera sorters bärbuskar kan du också gallra så här års 
och häckar samt lövfällande buskar kan beskäras innan de grönskar. 
Att formge buskar är väl värt besväret och du kan passa på att driva 
kvistar till vacker blom inomhus. Anette Altré, Drömträdgården, 
berättar hur du kan gå tillväga. Vi fikar tillsammans. 
 
TID: Lördag 17 mars kl. 10.00 – ca 14.00 
PLATS:    Drömträdgården i Alafors kvarn, Anneberg 
PRIS: 225 kr inkl. fika (fralla och kaka) 

Betala snarast efter bekräftad plats till 
BG 5769-6536, märk betalningen "Beskära träd" 

 
ANMÄLAN: Lena Kullberg, kullberg.kullberg@gmail.com eller  

0701-18 41 09  
DELTAGARE: Öppet för alla. Maximum 20 deltagare 
ÖVRIGT: Har du frågor kontakta Lena Kullberg 
 
ARRANGÖR: Köksträdgårdsgruppen 

 
 
MAGNOLIAFÖREDRAG 
Torsdag 22 mars | Öppet för alla  
 
Föredrag om Magnolior av den mycket kunnige Lennart Söderberg, Uppsala. Han har tillsammans 
med Ann-Marie Åsheden  gett ut den stora och fina boken Magnolia.  
Hemsida: http://www.magnolior.com/foredrag.html .  
 
TID : Torsdag 22 mars 2018 kl 18:30. 
PLATS : ABF-lokalen Verkstadsgatan 4 Kungsbacka  
PRIS: Medlemmar 50 kr ej medlemmar 100 kr. OBS kontant betalning. 
 
ANMÄLAN: Till Elisabeth Gallego, elisabeth.gallego@telia.com , senast 16 mars. 
 Ange medlemsnummer 
DELTAGARE: Öppet för alla 
ÖVRIGT: Fika serveras och chans till vinster i lotteriet.   
 
ARRANGÖR:   Nördarna.  
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PÅ JAKT EFTER VÅREN – BLÅSIPPEVANDRING 
PÅ TJOLÖHOLM 
Skärtorsdag 29 mars | 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:  Skärtorsdag 29 mars kl. 14.00 – 16.00  
PLATS: Tjolöholm 
PRIS: 60 kr. Betalas på plats 
 
ANMÄLAN: Anita Jonsson, anitajonsson018@gmail.com 
DELTAGARE: Öppet för alla 
ÖVRIGT: Ta med en liten fika. 
 
ARRANGÖR: Historia & Framtid 

 
 
TUSEN TRÄDGÅRDAR 2018, 
INSPIRATIONSTRÄFF 
Onsdag 11 april | Öppet för alla 
 
Arrangemanget Tusen Trädgårdar går av stapeln 1 juli 2018 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: Onsdag 11 april  kl. 18.30  
PLATS: ABF-lokalen, Verkstadsgatan 14 Kungsbacka  
PRIS:  Gratis  
 
ANMÄLAN: Senast 8 april till Ingrid Lindskog, ingrid.m.lindskog@gmail.com  
DELTAGARE: Öppet för alla  
ÖVRIGT: Fika finns 
 
ARRANGÖR:  Styrelsen  
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KÄRA TRÄDGÅRDSBESÖKARE - FÅGLARNA 
Söndag 15 april | 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 denna gång att undersöka hur 
trädgården kan gestaltas så att fler fåglar lockas till vår trädgård. Vi tittar på hur och med vad 
man ska mata fåglar under kommande vinter samt kommer att bygga en fågelholk att ta med 
hem till sin egen trädgård.  
 
TID: Söndag 15 april 14:00-16:00 
PLATS: Meddelas vid anmälan 
PRIS: 50 kr/barn för medlem, och 150 kr/barn ej medlemmar. Betalas på plats. 
 
ANMÄLAN: Senast den 10 april till ktv_sticklingar@outlook.com 
 Ange medlemsnummer. 
DELTAGRE: Max 12 barn. En vuxen till max 2 barn 
ÖVRIGT: Fika ingår. Ta med en hammare och handskar hemifrån. 
 
ARRANGÖR:  Sticklingarna 

 
 

STICKLINGARNA 
Sticklingar bjuder in barn till trädgården för att lära, utforska, odla, skörda, smaka och sätta 
fingrarna och allt annat i jorden. 
Barn av alla åldrar är välkomna att ta med sina föräldrar eller mor/far-föräldrar till roliga 
aktiviteter som sprider trädgårdsglädje till alla. 
Kontakta: Julie Matthews eller Tanja Barrett via ktv_sticklingar@outlook.com för mer 
information. 

       
 

 

TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA 
Vi arrangerar KTV:s långkörare ”Trädgårdsvandra hos varandra” som nu genomförts för 10:e året 
i rad! Det är många som liksom vi tycker om att träffas, inspireras och umgås i varandras 
trädgårdar så deltagarantalet har senaste åren stadigt ökat, och det är fortfarande lika härligt att 
få träffa er alla på uppstart- och avslutningsmötena. Vi ser fram emot att träffa nya och gamla 
deltagare igen nästa säsong. 
Vill du vara med och planera nästa års aktivitet eller bara har idéer om inslag eller förnyelse så får 
du gärna höra av dig. 
Kontaktperson Maria Fritsch-Fredin, mariafritschfredin@yahoo.com 
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TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA 
Startmöte måndag 23 april, pågår sedan under sommarsäsongen. | Öppet för alla 
 
2017 hade gruppen 10 års jubileum och är ett av KTV:s äldsta återkommande arrangemang.  Vi 
satte återigen nytt rekord i antalet deltagare med hela 69 st. 
Vi träffas för trevligt umgänge i trädgårdarna och det är ett utmärkt tillfälle för både för nya och 
gamla medlemmar att hämta inspiration, dela kunskap, träffa nya trädgårdsvänner och hitta nya 
favoritväxter.  
 
På startmötet delas ni in i grupper om 6-7 personer som under sommaren träffas hos varandra. 
Glöm den perfekta trädgården – trädgårdsvandra handlar om att under lättsamma former träffa 
nya och gamla vänner, fika, prata och titta på trädgårdar, allt från” nyplanterade” till gamla och 
uppvuxna, naturtomter eller detaljplanerade. Växtbrickan kommer efter era önskemål att vara 
med. 
 
Nytt för i år är vi tänkte ha en grupp för dem som är trädgårdsintresserade men som Kanske odlar 
i mindre skala i krukor på altan, balkong eller liknande, se mer information på egen 
programpunkt   ”Botanisera bland krukor hos varandra” 
 
”Trädgårdsvandra” är öppet för alla så passa på att locka med en granne eller vän som inte 
upptäckt än hur kul vi har tillsammans i KTV. Det kommer att finnas grupper både för er som har 
möjlighet att träffas på dagtid och för oss som får vänta till efter jobbet. 
 
TID: Måndag 23 april kl. 19.00 
PLATS: ABF-lokalen Verkstadsgatan 4 Kungsbacka 
PRIS: 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 
start mötet. 

 
ANMÄLAN: Senast 4 april till Maria Fritsch- fredin, mariafritschfredin@yahoo.com 

Ange namn, medlemsnummer, personnummer och kontaktuppgifter. 
 Vill du vara med i en grupp som träffas dagtid så meddela det. 
FRÅGOR:  mariafritschfredin@yahoo.com 
ÖVRIGT: Pågår sedan under sommarsäsongen och avslutas med en gemensam träff den 4 

september. Tidpunkter för trädgårdsträffarna bestämmer respektive grupp själva. 
Vi bjuder på fika och kanske någon överraskning vid start- och avslutningsmöte. 

 
ARRANGÖR:  Trädgårdsvandra hos varandra-gruppen 
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BOTANISERA BLAND KRUKOR HOS VARANDRA 
Startmöte måndag 23 april, pågår sedan under sommarsäsongen. | Öppet för alla 
 
Ny grupp för i år som ligger under ”Trädgårdsvandra hos varandras” 
paraply. 2017 hade Trädgårdvandra gruppen 10 års jubileum och är ett 
av KTV:s äldsta återkommande arrangemang. Men i år tänkte vi 
utveckla oss genom att inkludera en grupp för dem som har ett 
trädgårdsintresse men saknar en vanlig trädgård. Du kan ha en 
blomstrande balkong, en kolonilott, ett inglasat uterum, vara den som 
är speciellt intresserad av att odla i krukor eller kanske är involverad i 
ditt bostadsområdes planteringar. 
 
Gruppen träffas för trevligt umgänge bland krukor och växter och det 
är ett utmärkt sätt att ge inspiration, se möjligheter med odling i liten 
skal, dela kunskap och erfarenhet, kanske se att du kan odla din 
favoritväxt fast du inte har trädgård och samtidigt träffa nya trädgårdsintresserade vänner.  
 
Gruppen är med på det gemensamma startmötet där ni har en egen grupp som under sommaren 
träffas hos varandra. Det ni har gemensamt är intresset för växter, annars kan ju era 
odlingsförhållanden se väldigt olika ut, precis som när man har en trädgård. Ni träffas under 
lättsamma former, fikar, ger varandra tips och råd. Kanske ni även väljer att titta på och diskutera 
de allmänna planteringarna som finns runt om i kommunen eller utanför er bostad. 
 
”Botanisera bland krukor” är öppet för alla så passa på att locka med en granne eller vän som 
inte upptäckt än hur kul vi har tillsammans i KTV.  
 
TID: Måndag 23 april kl. 19.00 
PLATS: ABF-lokalen Verkstadsgatan 4 Kungsbacka 
PRIS: 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 
start mötet. 

 
ANMÄLAN: Senast 4 april till Maria Fritsch- fredin , e-post mariafritschfredin@yahoo.com 
 Ange namn, medlemsnummer, personnummer och kontaktuppgifter. 
FRÅGOR:  Kontakta Ulla-Kristina Wennergren,  ukwennergren@msn.com  
ÖVRIGT: Pågår sedan under sommarsäsongen och avslutas med en gemensam träff den 4 

september. Tidpunkter för trädgårdsträffarna bestämmer respektive grupp själva. 
 Vi bjuder på fika och kanske någon överraskning vid start- och avslutningsmöte. 
 
ARRANGÖR: Trädgårdsvandra hos varandra-gruppen 
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VÄXTMARKNAD DÄR ALLA ÄR VINNARE 
Lördag 5 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 överskott 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 och perenner. Och det brukar alltid bli ett lyxbord 
med ovanliga och speciella växter. 
Och det är (minst) tredubbel nytta: Hela överskottet 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 härliga 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 anmäler dig enligt info 
längre ned.  Varmt välkomna alla växtgivare, växtnasare och växtfyndare! 
 
TID:  Lördag 5 maj kl. 11:00-13:00  
PLATS:  Framför Kungsbacka Kulturhus 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 

 
 

         
 
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 deltagarei  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 
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ATT SÅ GRÖNT OCH GESTALTA FÄRG 
Söndag 6 maj | Öppet för alla | Max 15 barn 
 
Barnen lär sig på ett enkelt och pedagogiskt sätt vad man ska 
tänka på vid odling och hur man lätt kan odla hemma i en 
pallkrage, kruka, zinkbalja mm. Vi kommer att så olika fröar inför 
odlingssäsongen genom att återanvända burkar, pappkartonger 
toarullar mm som behållare. Har man tröttnat på det, kan man 
måla och dekorera några krukor som grönsakerna sedan kan 
planteras om i när de har börjat gro. Barnen får vara kreativa och 
låta fantasin flöda samtidigt som vi lär oss att tänka hållbart 
genom materialåtervinning. Fika ingår. 
 
TID: Söndag 6 maj kl. 14:00 -  16:00 
PLATS: Kullavik 
PRIS: 50 kr/barn för medlem och 150 kr/barn ej medlem. Betalas på plats 
 
ANMÄLAN: Senast den 20 april till ktv_sticklingar@outlook.com 
 Ange medlemsnummer. 
MAXIMUN: 15 barn. En vuxen till max 2 barn 
 
ARRANGÖR:  Sticklingarna 

 
 
TUSEN TRÄDGÅRDAR 2018 
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 1 juli 2018 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 
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RESA TILL VÄSTERGÖTLAND 
Lördag 26 maj | Öppet för alla | Max 50 deltagare 
 
På lördag morgon åker vi norrut mot Kvänum. På vägen gör vi ett fikastopp.( ta 
med egen fika.) 
Första besöket är hos Bosse och Margareta Johansson som har en trädgård på landet med 
perenner, alpiner och surjordsväxter i uppbyggda sten-och torvpartier. Deras trädgård är en 
samlarträdgård och de driver upp mycket växter alltifrån perenner till träd. 
Nästa besök är hos Ingegerd Grönberg som har en samlarträdgård med berg, dammar, ett litet 
vattenfall samt 300 olika rhododendron (mest vildarter), ovanliga träd och ormbunkar. 
Lunch äter vi på Mössebergs kurort i Falköping. 
Efter lunchen åker vi till Floby och besöker Ingrid Samuelssons trädgård. Där finns alpina växter, 
barrväxter, svavelpioner och andra perenner. 
Sista besöket är på Guldsmedsgårdens pion odling i Ljung. Där går det att beställa pioner för 
leverans till hösten. 
Det finns möjlighet finns att köpa växter i flera av besöksträdgårdarna. Kontant betalning. 
I resan ingår bussresa, lunch och eftermiddagsfika. Tag med förmiddagsfika/frukost om du vill ha 
det. 
 
TID: Lördag 26 maj KL.07.30  
PLATS:  Avresa från parkeringsfickan mitt emot resecentrum i Kungsbacka. Bilparkering 

finns vid stadshuset i Kungsbacka bakom parkeringsfickan. 
PRIS: Medlemmar 475 kr, ej medlemmar 600 kr, vi har 50 platser. Betalning skall vara 

oss tillhanda senast 2018-04-15 på BG 5769-6536 märk betalningen ”V-Götland” 
 Betalar gör du först då du fått bekräftat att du kommer med på resan. 
 
ANMÄLAN: Bindande anmälan görs till Lena Fritzell på tel. 0707-87 61 85 eller  
 e-post lena.fritzell@gmail.com 
 Ange medlemsnummer. Meddela om du behöver specialkost. 
 
ARRANGÖR: Resegruppen 

 
 
 
 
  
 

Ingegerds trädgård i Kvänum 



DEKORERA DIN TRÄDGÅRD – BETONG KONST 
Lördag 2 och lördag 9 juni| Öppet för alla | Max 10 barn 
 
Betong är ett roligt sätt att utsmycka sin trädgård med. Betongkonstverk kan se både naturliga 
eller moderna ut, men bäst av allt – de är billiga.  
Barnen kommer att träffas 2 gånger: Första tillfället lär vi oss hur man förbereder en form, 
blandar betong och bearbetar formen för att få en bra yta. Vi kommer att gjuta rabarberblad i 
betong med riktiga blad som form. Det färdiggjutna bladet kan användas som fågelbad eller 
annan dekoration. Det kommer också att finnas olika silikon formar att testa. Andra tillfället tar vi 
konstverken ur formarna och dekorerar dem. Fika ingår. 
 
TID: Lördag 2 juni 14:00 – 16:00 och lördag  9 Juni 14:00-15:00 
PLATS: Lindome 
PRIS: 50 kr/barn för medlem, och 150 kr/barn ej medlemmar Betalas på plats. 
 
ANMÄLAN: Senast den 28 maj till ktv_sticklingar@outlook.com 
 Ange medlemsnummer 
MAXIMUM:  10 barn (min. 6 år gamla) En vuxen till max 2 barn 
 
ARRANGÖR: Sticklingarna 

 
  
GRINDSTUGAN JUBULERAR - VI FIRAR MED 
ENGELSK TRÄDGÅRDSFEST!  
Söndag 10 juni Öppen för alla/ föranmälan krävs 
 
Det är 10 år sedan Grindstugan renoverades och 
öppnade som hotell. Det är också 10 år sedan Arts 
& Crafts trädgården anlades med hjälp av 
Kungsbacka Trädgårdsvänner och sedan dess har 
den ständigt utvecklats och formats till den 
sagolika trädgård den är i dag – ständigt i 
förvandling där varje årstids skönhet bedårar 
besökaren. 
Vi firar med en trädgårdsfest i engelsk stil. 
Programmet är under utveckling och kan ses på 
vår hemsida och FACEBOOK i vår. 
 
TID: Söndag  10 juni  kl. 15.00  
PLATS: Grindstugan Tjolöholm 
ANMÄLAN: Anita Jonsson,  anitajonsson018@gmail.com 
 
ARRANGÖR:  Historia o framtid 
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TVÅDAGARS TRÄDGÅRDS- OCH 
KULTURRESA TILL VÄRMLAND 
Lördag 16 och söndag 17 juni | 44 platser,  bindande anmälan | 
Öppet för alla 
 

Första dagen börjar vi med att besöka Marianne och Ingemar Karlsson på gården Aspebohl i 
Brålanda. Vi får fika med nybakat bröd. I trädgården finns sommarblommor, perenner, rosor, 
pioner mm och i dammen finns röd och vit näckros.  
Vi åker vidare till Örtagården i Dahls Rostock, som ligger i Brunnsparken bredvid Dahls Rostocks 
gamla hälsobrunn. Här finns 350 olika växter många med en intressant historia. Vi får en guidning 
av Kerstin Ljungqvist som också skrivit boken Nyttans växter. Här finns plantor till försäljning alla 
ekologiskt odlade på Säby gård. 

Nästa anhalt är Sliperiet i Borgvik, kulturhus och konsthall, där vi kommer att 
äta lunch. 
Dagen sista besök gör vi på Prästgården i Gillberga i Nysäter. Sedan 13 år är 
den en ett hem för Thomas Ericson och Urban Fhager. Den 10 000 kvm stora 
trädgården har förvandlats från en tom gräsmatta till en blomstrande oas 
med färgglada och exotiska växter och träd. Vi får en trädgårdsvisning och 
fika serveras i trädgården till oss. 

Resan fortsätter till Karlstad och vi bor på Stadshotellet, där vi även äter 3-rätters middag. 
 

Dag två åker vi till Marita Hjelm i Molkom. Hon har en 7 000 kvm stor trädgård med många olika 
växter. Vi åker tillbaka till Karlstad och Lars Lerins Museum, där vi får en guidning och fika. Det 
finns också tid att själv gå runt och njuta av all vacker konst. Vi går sedan över till Värmlands 
museum som serverar en lunchbuffé.  
På hemresan gör vi ett stopp i Mariestad och besöker Lisas Trädgård och Plantskola. Här finns 
möjlighet att köpa plantor och vi får fika innan vi åker hemåt till Kungsbacka. 
 

TID: Lördagen 16/6 kl.07.00  
PLATS: Avresa från parkeringsfickan mitt emot resecentrum i Kungsbacka.  Bilparkering 

finns vid stadshuset i Kungsbacka bakom parkeringsfickan. 
PRIS: Medlemmar 2200 kr, ej medlemmar 2350 kr, vi har 44 platser. Enkelrumstillägg är 

345 kr.  Betalningen skall vara oss tillhanda senast 27/4 2018 på BG 5769-6536  
 Ange ”Värmland” på inbetalningen. 

I resan ingår: Bussresa, luncher, middag, trädgårdsbesök, besök på Lerins 
museum, guidningar, fika 

 Betala inte förrän du fått bekräftelse på att du kommit med på resan   
 

ANMÄLAN: Bindande anmälan till Marianne Johansson marianne.henning@telia.com 
tel. 0708-49 45 43. Ange medlemsnummer och meddela om du behöver 
specialkost 

   

ARRANGÖR: Resegruppen 

mailto:marianne.henning@telia.com


VAD ÄR EN KNOT GARDEN?  
Tisdag 19 juni | Öppen för alla | max 30 personer 
 
Slottsträdgårdsmästare John Taylor visar den framväxande nya anläggningen på Tjolöholms slott. 
TID: Tisdag 19 juni kl. 14:00 
PLATS: Samling vid Manegen. 
PRIS: 60 kr. Betalas på plats. 
 
ANMÄLAN: Anita Jonsson, anitajonsson018@gmail.com 
 
ARRANGÖR: Historia och framtid 
 

 

 
TUSEN TRÄDGÅRDAR 2018 
Söndagen den 1juli 2018 kl. 10-17 | Öppet för alla 
 
Dagen då det återigen är dags för Riksförbundet Svensk trädgård att 
tillsammans med Gunnel Carlssons Trädgårdsriket bjuda in till Tusen Trädgårdar. Arrangemanget 
finns runt om i hela landet och flera av våra medlemmar visar upp sina trädgårdar, passa på att 
besöka dem. Du hittar alla öppna trädgårdar på www.tradgardsriket.se 
 

 
 

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 
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RESA TILL MUNKEDAL 
Lördag 18 augusti | Öppet för alla | Max 30 deltagare 
 
Åter igen styr vi kosan till Tommy och Vivi Ahnby på Gullmarsfjordens 
plantskola. Som vanligt finns det mesta man kan önska i form av träd och buskar att köpa. 
Växtlistan går att få digitalt. Mat och fika för dagen tar du med själv. Vi brukar stanna vid Ödsmål 
bron på vägen upp. Då fiket inte alltid har öppet när vi är där rekommenderar vi medhavd fika. 
I resan ingår bussresa. 
 
TID: Lördag 18 augusti kl. 08.00 
PLATS: Avresa från parkeringsfickan mitt emot resecentrum i Kungsbacka.  Bilparkering 

finns vid Stadshuset i Kungsbacka bakom parkeringsfickan. 
PRIS: Medlemmar 325 kr, ej medlemmar 450 kr. Vi har 30 platser. Betalning skall vara 

oss tillhanda senast 2018-06-26 på BG 5769-6536, märk betalningen ”Munkedal” 
 Betalar gör du först då du fått bekräftat att du kommer med på resan. 
 
ANMÄLAN: Bindande anmälan görs till Ulla Bengtsson, ullabengtsson105@gmail.com  
 eller 0707-32 67 92. Ange medlemsnummer. 
 
ARRANGÖR: Resegruppen 

 
 
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 
 

 
 
RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRDS 
SOMMARMÖTE 
Lördag 18-söndag 19 augusti i Blekinge 
 

Missa inte årets sommarmöte som arrangeras av Bräkne-Hoby Trädgårdsförening i hjärtat av 
Blekinge. Där har du möjlighet att träffa trädgårdsentusiaster från hela landet. Under två 
intensiva dagar ordnas det gemensamma besök i privata trädgårdar och på lördagskvällen blir det 
festmiddag på Eriksbergs restaurang. 
I vår medlemstidning Hemträdgården nr 1 kan du läsa mer om sommarmötet. Hela programmet 
för sommarmötet kommer att finnas i Hemträdgården nr 2 som kommer ut den 21 mars. Där  
finns också uppgifter om hur du anmäler ditt deltagande och var du kan övernatta. 
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BLOMSTERGLÄDJE 
Torsdag 23 augusti kl. 17.00-19.30 | Antal deltagare minst 10 st. max 15 st. 
 
Med hjälp av Kerstin Olofsson (florist) och Margaretha Jonsson får du lära dig att skapa vackra 
och kreativa buketter och arrangemang. Du får lära dig mer om vilka blommor som passar bäst 
till snitt och hur man skördar för bästa hållbarhet. Vi tar upp färg och form samt olika 
bindningstekniker. 
Självklart får du ta med dig dina buketter/arrangemang hem. 
 
TID: Torsdag 23/8 kl. 17.00  -19.30 
PLATS: Växthuset vid gårdsbutiken på Tjolöholmsvägen. 
PRIS: 390 kr då ingår material till minst två buketter/arrangemang gjorda på 
 ekologiska snittblommor samt frukt och dricka. 
 
FRÅGOR: Margaretha Jonsson, margaretha@pepparrot.se eller tel.0705-11 57 56 
ANMÄLAN. Margaretha Jonsson, margaretha@pepparrot.se eller tel 0705-11 57 56 
 
Varmt välkomna! 
 
ARRANGÖR: Vinnarna 
 

 
 

VINNARNA                                                       
Bli Vinnare!  
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 Elisabeth Kihlberger, 0705-41 67 55, kihlberger.t@telia.com  
eller Leif Fjellstedt, 0707-20 47 34, le2fe@yahoo.se  
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FÖR HELA FAMILJEN – SAGOVANDRING I 
TJOLÖHOLMS VACKRA 
OMGIVNINGAR 
Söndag 2 september | Öppen för alla | 
Max 30 deltagande barn 
 
Efter två år med vår uppskattade Sagovandring 
med spännande inslag vill gärna bjuda in till 
ytterligare ett år.  
Vi vandrar i sagans tecken, tar dig med på platser du troligen inte sett förut! 
TID: Söndag 2 september kl. 14:00 – 16:00 
PLATS: Tjolöholms slott, samling vid Manegen. 
PRIS: 50 kr per barn. Betalas på plats. 
 Tag med fika som intas under/efter vandringen 
ANMÄLAN: Anita Jonsson, anitajonsson018@gmail.com 
 
ARRANGÖR: Historia & Framtid tillsammans med  
 ALLAS BARNBARN i Kungsbacka 
 

 
 
KÄRA TRÄDGÅRDSBESÖKARE - INSEKTERNA 
Söndag 9 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: Söndag 9 september 14:00-16:00 
PLATS: Meddelas vid anmälan  
PRIS: 50kr/barn för medlem, och 150 kr/barn ej medlem. Betalas på plats. 
 
ANMÄLAN: Senast 25 augusti till  ktv_sticklingar@outlook.com 
 Ange medlemsnummer 
ÖVRIGT: Ta med en hammare och handskar hemifrån 
 
ARRANGÖR: Sticklingarna 
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ETT ÅR I FURETS TRÄDGÅRDAR 
Torsdag 8 november  | Öppet för alla 
 
Föredrag om vanliga och ovanliga växter av den mycket erfarna Annika Herdersson, Furets 
Plantskola. www.furetsplantskola.se 
 
TID: Torsdag 8 november 2018 kl. 18:30. 
PLATS: ABF-lokalen Verkstadsgatan 14 i Kungsbacka 
PRIS: Medlemmar 50 kr ej medlemmar 100 kr. OBS kontant betalning. 
 
ANMÄLAN: till Elisabeth Gallego , elisabeth.gallego@telia.com  , senast 1 november. 
 Ange medlemsnummer. 
 
ARRANGÖR: Nördarna.  

 
 

TRÄDGÅRDSNÖRDARNA 
Vi vill vara en liten grupp vars syfte är att medlemmar som har specialintressen (som inte ligger 
inom ramen för de andra gruppernas områden) ska träffas och utbyta erfarenheter för att under 
lättsamma former fördjupa sina kunskaper. Gruppen avser också att ordna enklare föredrag och 
göra resor/studiebesök. Föredragen är tänkta att vara öppna för alla KTV-medlemmar och ibland 
även för allmänheten. 
Kontaktperson Göran Andersson, goran_andersson00@telia.com, tel 0738-74 53 10 
 

 
 
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:  Lördag 2 februari 2019 kl. 12-14 (lämna om möjligt dina fröer senast 11.30) 
PLATS:  Kulturhuset Fyren på Torget 
PRIS: 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 
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OBS! 
Det kan komma fler arrangemang som ni inte vill missa, håll koll på vår 
hemsida och facebook. 
 

 
 

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  
eller Leif Fjellstedt, 0707-20 47 34, le2fe@yahoo.se  

 
 
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 2018 har vi i gruppen bestämt att lära oss mer om PERMAKULTUR. Permakultur är ett vitt 
begrepp men vi har valt att fokusera på odlingssidan. Permakultur är en designmetod för 
ekologisk odling. Några förebilder som vi har besökt är Kosters trädgårdar och Lilla Jordbruket. 
Vill du komma med i gruppen är du hjärtligt välkommen att kontakta Margareta Forsberg 
margaretaeforsberg@gmail.com, Tel 0727-25 67 48 
 

 
ROSGRUPPEN 
"Alla vet ju vad en ros är!" 
Kanske - för rosor finns i så många former, från låga och krypande till många meter höga, från 
buskar till klättrande, från enkla till fyllda blommor, med eller utan doft, taggiga eller taggfria, 
känsliga eller härdiga. Det finns rosor för i stort sett varje odlingsmiljö: sandigt och magert eller 
näringsrikt, blåsigt eller vind-skyddat, torrt eller fuktigt. Det gäller bara att hitta de rosor som 
trivs. 
"Hur kan jag få veta mer?" 
Jo, i Rosgruppen träffas vi för att lära oss om olika rosor, om deras krav, om plantering, skötsel, 
växtsätt, färg, blomform och doft - ja allt som har med rosor att göra. Vi går igenom fakta, vi tittar 
på bilder, vi ställer frågor och diskuterar. Vi besöker varandras trädgårdar, vi ordnar föredrag och 
gör studiebesök. 
VILL DU VARA MED? Alla är välkomna, allt ifrån nybörjare till erfarna! 
Kontakta: Claes Hilmersson, chilmer@telia.com 
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MEDLEMSKAP & SNABBFAKTA 
 

Kungsbacka Trädgårdsvänner är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård. 
 
Årsavgift för 2018 är 320 kr, extra familjemedlem 90 kr per person. 
I medlemsavgiften ingår bland annat prenumeration på tidningen Hemträdgården som 
kommer sex gånger per år samt kostnadsfri rådgivning av trädgårdskonsulenterna på 
Svensk Trädgård. 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 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 Lena Togander på tel 0709-
956446. 
 
Bankgiro för evenemang i föreningen 5769-6536. Ange evenemang, namn och 
medlemsnummer vid inbetalning.  
 
Om du har frågor om föreningen, idéer, synpunkter eller du kanske vill delta i någon av 
aktivagrupperna?  
 
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 
 

 
 
 
KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER I SAMARBETE MED: 
 
Kungsbacka kommun, Kultur & Fritid  
Riksförbundet Svensk Trädgård  
ABF 
 
 

http://www.tradgard.org/medlem/bli_medlem.asp


MEDLEMSFÖRMÅNER 
 
Följande lokala företag ger medlemmar i Kungsbacka trädgårdsvänner rabatt mot uppvisande av 
medlemskort med giltigt årsmärke. 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 | www.dromtragarden.se | 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 | Katarina Wirseen  tel. 0709-18 56 98 | 

10% rabatt på odlingsrådgivning på kurser och 1 timmes odlingsrådgivning. 

Rovi Trädgårdskonsult | www.rovitradgardskonsult.com | 10% på konsultuppdrag, 10% på 
belysningsarmaturer till trädgårdsbelysningar 

Träslövsträdgård | www.traslovstradgard.se | 10% 
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http://www.magasin7.se/
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http://www.odlarbyran.se/
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RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD  
 
 
 
Riksförbundet har ett nytt medlemsregister. Det är numera webbaserat 
vilket innebär att KungsbackaTrädgårdvänner lätt kan uppdatera alla 
uppgifter för våra medlemmar själv. KTV kommer också på ett enkelt sätt 
kunna skicka information via e-mail till medlemmarna om nyheter och 
andra saker som tex nya evenemang som tillkommit. Vi vill kunna nå ut 
till så många som möjligt och det är därför viktigt att dina uppgifter är 
aktuella. 
 
 

NY E-POST?  
NY ADRESS ELLER NYTT TELEFONNUMMER? 
 
Vi skulle uppsaktta om ni uppdaterar era uppgifter om ni vet att något är 
förändrat, så vi kan nyttja alla fördelar med det nya medlemsregistret.  
 
Om du har bytt kontaktuppgifter meddela föreningen på 
med@kungsbackatradgardsvanner.se eller till Lena Togander på tel 
0709-956446. 
 

@ 

mailto:med@kungsbackatradgardsvanner.se
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