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TANUMSHEDE • 0525-200 39 
200 m från Tanums kyrka mot Vitlycke museum. 

www.vasterbyhtrg.se	  
 

Krukväxter • Sommarplantor 
Perenner • Buskar  
10%  RABATT  

på växter till STA-medlemmar 

Västerby Handelsträdgård 

Välkommen! 
Gilla oss på Facebook och ta del av våra nyheter. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Öppettider: Mån-fre 9–18  |  lör 9–15  |  sön 10–15
www.solliden.nu  |  Tel: 0523-50305  |  Hunnebostrand

Följ oss på
Facebook

Ett hav
av växter!
Butiken är fylld med växter, redskap och  
tillbehör för en levande trädgård. Du hittar 
även presenter, interiöra detaljer och 
blomsterarrangemang för fest och bröllop.
Gör en utflykt till en bohuslänsk oas! 
Koppla av med en glass, kaffet bjuder vi på! 
– Välkommen in i det gröna!

10% rabatt på alla trädgårdsväxter för medlemmar 
i Trädgårdsamatörerna, mot uppvisande av medlemskort.
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Ordföranden har ordet
Hej på er!

2015 är över och 2016 står för dörren. Jag vet inte om det beror på att 
man blir äldre men jag tycker åren rusar förbi i en allt snabbare takt.

Ser jag tillbaka på året som gick gläds jag åt den fantastiska 
rododendronblomningen på försommaren, en mycket trevlig blomster-
resa till Skåne och vår alltid lika roliga växtmarknad. Besökte även 
riksmötet i Borlänge med besök i många fina trädgårdar, möten med 
många träd gårdsvänner, god mat och till sist en växtmarknad där jag 
fick sålt de plantor jag hade med mig.

Vi fick i slutet av året den tråkiga nyheten att Saima Olofsson 
lämnat oss. Hon var en av initiativtagarna till att starta upp vår krets 
i Bohuslän och Dalsland och hon var också en stor personlighet.

Nu till 2016 med alla dess utmaningar. Jag hoppas att ni känner 
till att vi under året kommer att stå som värd för riksmötet. Det 
kommer att bli en spännande utmaning att ta emot närmare 500 
besökare till Uddevalla. Föreningens riksmötesgrupp under ledning av  
Eleonore Lidman har arbetat hårt under året med all planering och det kommer att bli ännu intensi-
vare arbete nu under våren. Jag hoppas ni bokat in 17–19 juni i era almanackor.

Vi kommer även under våren att ha spännande föreläsningar på Thordèngården som ni inte får missa.

Hoppas vi alla får ett riktigt bra trädgårdsår 2016.// Göran

Foto Monica Hermanson
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Programmet i tidsordning
Januari
 24 Söndag 15.30 Frösådd, fröinsamling, sådd och fröplantor
     – föredrag av Peter Korn  ............................................................... 7
Februari
 21 Söndag 15.30 Årsmöte – Henrik Zetterlund håller föredrag ............................ 7

Mars
 19 Lördag 13.00–15.00 * Birgitta och Sune Olsson  .............................................................. 16
 20 Söndag 15.30 Azaleor – föredrag av Conny Assarsson ....................................... 7

April
 16–18     Lördag–måndag  Inköps- och inspirationsresa till Tyskland ...................................... 9
 27 Onsdag 12.00–20.00 * Bertil Larsson  .................................................................................. 14

Maj
  1 Söndag 10.00–15.00 Trädgårdsamatörernas dag på Nisses växter ............................... 32
  6 Fredag  11.00–16.00 Växtmarknad Granngården Överby, Trollhättan .......................... 22
  7 Lördag  10.00–13.00 Växtmarknad på Bången ...................................................................  22
 14 Lördag 10.00–13.00 Växtmarknad vid Aröds Kvarn ........................................................ 22
 18 Onsdag 12.00–20.00 * Bertil Larsson  .................................................................................. 14
 21 Lördag 11.00–15.00 * Michael Zvorc .................................................................................. 19
 28 Lördag 15.00–18.00 * Helena och Lars-Olof Tunbrå  ...................................................... 18
 29 Söndag 08.00 Dagsresa till Värmland  ...................................................................... 8

Juni
  1 Onsdag 16.00–20.00 * Elise och Göran Mauritzson  ........................................................ 15
  6 Måndag 15.00–20.00 * Ingegärd och Sture Andreasson ................................................... 10
  6 Måndag 12.00–18.00 * Irén Börjesson  ................................................................................ 11
  6 Måndag 12.00–19.00 * Hans och Märta Djurfeldt ............................................................. 12
  6 Måndag 12.00–17.00 * Monica och Göran Hermanson ................................................... 13
  6 Måndag 12.00–18.00 * Birgitta Karlsson .............................................................................. 13
  6 Måndag 15.00–18.00 * Birgitta och Sune Olsson  .............................................................. 16
  6 Måndag 15.00–21.00 * Martha Ristorp och Karsten Frändgård  .................................... 17
  6 Måndag 15.00–21.00 * Börje Thorstensson  ....................................................................... 17
 17–19      Fredag–söndag Riksmötet 2016, Uddevalla – se www.stabod.se,  
    även information i TA 1:2016 (i mars) ........................................... 10
 19 Söndag 14.00–16.00 Riksmötesväxtmarknad Regementsparken I 17 .......................... 22
 26 Söndag 12.00–15.00 * Lotta Bernler .................................................................................... 11

Juli
  1 Fredag 14.00–20.00 * Bertil Johansson  .............................................................................. 13
  2 Lördag 11.00–15.00 * Åke Karlsson  ................................................................................... 14
  2 Lördag 10.00–13.00 Inköpsresa till Tommy Ahnby ........................................................... 7
  2 Lördag 10.00–15.00 Trädgårdsamatörsdag hos Munkedals Plantskola......................... 5
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  3 Söndag 12.00–18.00 * Irén Börjesson  ................................................................................ 11
  3 Söndag 10.00–17.00 * Monica och Göran Hermanson ................................................... 13
  3 Söndag 12.00–18.00 * Anne-Marie Olsson ......................................................................... 15
  3 Söndag 11.00–16.00 * Eva Wandenor  ................................................................................. 18
  5 Tisdag 16.00–20.00 * Elise och Göran Mauritzson  ........................................................ 15
 10 Söndag 12.00–15.00 * Roland Gustavsson.......................................................................... 12
 10 Söndag 14.00–18.00 * Eleonore och Bo Lidman ............................................................... 12
 11 Måndag 16.00–20.00 * Elise och Göran Mauritzson  ........................................................ 15
 11 Måndag 15.00–20.00 * Eva Wellander  ................................................................................. 19
 31 Söndag 12.00–15.00 * Roland Gustavsson.......................................................................... 12

Augusti
  6 Lördag 10.00–13.00 Inköpsresa till Tommy Ahnby ........................................................... 7
  6 Lördag 10.00–15.00 Trädgårdsamatörsdag hos Munkedals Plantskola......................... 5
  7 Söndag 11.00–13.00 Växtmarknad i Ströms slottspark, Lilla Edet ................................ 22
 14 Söndag 12.00–15.00 * Roland Gustavsson.......................................................................... 12
 14 Söndag 14.00–18.00 * Runa och Lennart Olsson ............................................................. 16
 16 Tisdag 16.00–19.00 * Monica och Göran Hermanson ................................................... 13
 28 Söndag 08.00 Växtmarknadsresa till Lerdala  ........................................................ 8, 22

* Trädgårdar du kan besöka 2016 

TRÄDGÅRDSAMATÖRSDAGAR
lördag 2 juli och lördag 6 augusti, kl 10–16
dessa dagar 20% rabatt för medlemmar. Fika finns.
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Föredrag och andra träffar har vi i 
Thordéngården, Uddevalla
Alla STA-medlemmar är välkomna att lyssna på våra föredrag, men även du som 
ännu inte är medlem är välkommen.

Entréavgiften är 50 kr, om det inte står något annat i programbladet. 
Kaffe med dopp ingår. På entrébiljetten lottas det ut flera fina vinster 

med trädgårdsanknytning. Föreningen har köpt in mikrofon och högtalaranläggning.
Du är välkommen 15.30 så hinner vi träffas, prata och dricka kaffe innan 

föredraget börjar en halvtimma senare, 16.00. 
Vid varje möte/föredrag har vi lotteri på skänkta växter. Får du plantor över vid 

delning, som du inte själv ska ha, kan de passa alldeles utmärkt på lotteri bordet 
istället för att hamna på komposten. Allt med anknytning till vår hobby kan bli 
en vinst till lotteriet, t ex böcker, tidningar, kvistar, krukor, krukväxter m m.

Vägbeskrivning till Thordéngården från väg 44. Sväng av vid skylt Bengtsfors/Färgelanda, följ 
skylt I17-området, (Byggmax på vänster sida), sväng nästa till vänster vid skylt Thordéngården och 
I17-parken, sväng med en gång snett till vänster, följ skylt Thordéngården på väg ner för backen.

Foto Monica Hermanson
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Två inköpstillfällen hos Tommy Ahnby
Lördag 2 juli 10.00–13.00 och lördag 6 augusti 10.00–13.00
Endast för medlemmar. Massor med ovanliga träd och buskar men också en del 
perenner. På Bohuslän-Dals hemsida hittar du en lista över vad som finns att köpa.
Vägbeskrivning: Från Uddevalla gamla E6 norrut mot Munkedal, före Munkedal svänger du höger mot 
Valbo-Ryr. Kör 7–8 km och sväng av mot Vågsäter. Efter en lång nedförsbacke tag höger över gamla bron, 
upp för en backe och du är framme.

Föredrag
Söndag 24 januari kl 15.30

Frösådd, fröinsamling,
sådd och fröplantor
Peter Korn 
www.peterkornstradgard.se

Peter Korn till höger om Martha Ristorp.             Foto Monica Hermanson

Henrik Zetterlund         Foto Monica Hermanson

Söndag 21 februari kl 15.30  

Årsmöte
Efter årsmötet håller Henrik Zetterlund 
från Göteborgs Botaniska Trädgård föredrag om 

Lökväxter i naturen.

Söndag 20 mars kl 15.30

Azaleor
Conny Assarsson från Rydal har en wood-
landträdgård med många rododendron och 
azaleor. Plantor från egen förökning.

Styrelsen och Programkommittén vill gärna ha tips 
om föredragshållare till kommande program.
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Dagsresa till Värmland
Söndag 29 maj – Följ med på en vårresa till Värmlandsnäs!
08.00 Avresa från Uddevalla museum.
Det finns möjlighet att stiga på bussen vid  
Trestads Center och längs väg 45.

Vi börjar med ett besök i Skogsträdgården 
längst ut på Värmlandsnäs, en trädgård med 
många olika teman och rum.
www.skogstradgarden.se

Därifrån åker vi till Torserud och Torse gård. Här 
finns både en stor trädgård och en plantskola.
www.torsetradgard.se

Tredje trädgården ute på Värmlandsnäs ligger i 
Mellbergerud. Här har Eva och Åke Rundquist 
en trädgård med bl.a. woodland och skuggra-
batter. Växtstöd i armeringsjärn brukar finnas 
till försäljning. Bilder från trädgården finns på 
www. tradgardsriket.se

På hemvägen besöker vi Helena Hansson i 
Säffle. Hostor och acer är favoritväxter i hen-
nes skuggrika trädgård.

Vi beräknar vara tillbaka i Uddevalla senast kl. 
21.00.

Priset för resan
Ca 300 kr, som betalas på bussen. 

Sista anmälningsdag 15/5 
Vi behöver vara minst 30 personer för att 
resan skall bli av.

Tag med matsäck för hela dagen!

Anmäl dig till 
Elise Mauritzson, lunna331@hotmail.com 
eller 0304-37746.

Växtmarknadsresa
Söndag 28 augusti – Västsvenska kretsarnas växtmarknad i Lerdala
I år är det Skaraborgskretsens tur att arran-
gera de västsvenska kretsarnas gemensamma 
växtmarknad. Den äger rum i Lerdala, som 
ligger mellan Skara och Skövde.

Till de gemensamma växtmarknaderna brukar 
det komma riktigt många säljare från både när 
och fjärran.

Efter växtmarknaden besöker vi två vackra 
trädgårdar, innan vi åker hemåt igen.

Det finns korv, smörgås och fika till försäljning 
på växtmarknaden, men det kan ändå vara bra 
att ta med matsäck.

Vi avreser från Bohusläns Museum i Uddevalla  
kl 08.00 och beräknar vara hemma igen inte 
senare än 20.00.

Priset för resan
Ca 300 kr, som betalas på bussen. Vi behöver 
vara minst 30 i bussen för att resan skall bli av.

Anmäl dig till 
Elise Mauritzson, lunna331@hotmail.com eller 
0304-377 46 senast 15 juni.

Vill du vara med och sälja växter, har du möj-
lighet att ta med tre-fyra backar på bussen.

De andra västsvenska kretsarnas resor
I år har vi möjlighet att följa med på de andra 
västsvenska kretsarnas resor i mån av plats. 
T.ex planerar TAG en resa till Kiekeberg och 

både Halland och Älvsborg tänker göra en resa 
till Kolding. Skaraborg åker till Sörmland.
Se vidare under respektive krets hemsida.
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Inköps- och inspirationsresa till Tyskland
Lördag, söndag och måndag 16–18 april – I samarbete med Tjörns 
trädgårdsförening erbjuder vi i år en resa till Kiekeberg

Vi åker till Hamburg för att besöka den stora 
växtmarknaden i Kiekeberg. På marknaden 
finns fler än 100 utställare både från Tyskland 
och angränsande länder. Vi kommer även att 
besöka några plantskolor såsom Hachmanns 
och Jürgen Peters Staudegärtnerei. Även 
arboretumet i Ellerhoop kommer vi att få se.  
Vi hinner också med shopping hos Otto 
Duborg i Harislee.

Vårt hotell, Park Hotel Rosarium i Uetersen, 
ligger i Tysklands största och äldsta rosenpark. 
Här hittar man mer än 35000 olika växter 
och mer än 1000 olika rosor varav 200 histo-
riska. Även om rosorna inte börjat blomma 
då vi är där, så inbjuder den 70000 m2 stora 
trädgården med paviljong, sjö och broar till 
sköna kvällspromenader och en hel del att se 
(www.rosarium-Uetersen.de).

Resan utgår från Tjörn och det kommer att 
finnas möjlighet att parkera bilen vid bussga-
raget på Svanviks industriområde, Tjörn. Det 
finns eventuellt möjlighet till anslutningsbuss.

Dag 1, 07.30 avresa från Kållekärr, Tjörn

Bussen går sedan över Stenungsund och 
Kungälv till Stena terminalen.

Vi åker med Stena Danica, Göteborg–Fredriks-
hamn. På färjan äter vi brunch (ingår i priset).

Bussen kör över Jylland med stopp på lämpligt 
ställe för bussfika med lunchbaguette (ingår).

Vi stannar till vid Otto Duborg i Harislee för 
shopping (www.otto-Duborg.dk) här finns 
också möjlighet till förtäring (1,5 tim).

Resan fortsätter till Parkhotel Rosarium i 
Uetersen (www.parkhotel-rosarium.dk). 
Vi bor i dubbelrum med dusch/WC.

Middag inkl. vatten, öl eller 1 glas vin per 
person, samt kaffe på hotellet (ingår).

Dag 2, Frukost på hotellet

Vi besöker växtmarknaden på Kiekeberg (6 
tim). Inträde 9€ (ingår ej). Här finns möjlighet 
till förtäring. (www.kiekeberg-museum.de)

Middag på hotellet (ingår).

Dag 3, Frukost på hotellet

Besök hos Jürgen Peters (1 tim).  
(www.alpine-peters.de) 

Besök hos Hachmanns i Darmstadt (2 tim).  
(www.hachmann.de) 

Besök på Arboretum Ellerhoop -Thiensen i 
Ellerhoop.  
(www.arboretum-ellerhoop-thiensen.dk)

Här stannar vi i 1 tim 45 min och här finns 
tillfälle till lunch.

Vi kör samma väg tillbaka till Fredrikshamn 
och tar Stena Jutlandica till Göteborg.

Middag på färjan inkl vatten/lättöl (ingår).

Tänk på att det går att förbeställa växter på 
plantskolorna, även från plantskolor som är 
med på växtmarknaden. En förteckning över 
utställare brukar finnas på Kiekebergs hem-
sida en tid före växtmarknaden.

Pris: 3325:-, enkelrumstillägg: 250:-

Tänk på att ha giltigt pass med.

Anmälan senast 12 mars 
till Christina Ossiansson, Tjörns Trädgårdsför-
ening 0303-846 23 eller 0706 47 75 64.  

Ange var du vill stiga på bussen. Uppge också 
gärna mejladress.

Frågor besvaras av 
Christina Ossiansson eller Elise Mauritzson 
(STA) 0304-477 46, lunna331@hotmail.com
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Trädgårdar du kan besöka 2016
Detta är vårt vanliga program, trädgårdarna som ska visas på Riksmötet ser 
ni på hemsidan www.stabod.se. 

Ingegärd och Sture Andreasson  Måndag 6 juni 15.00–20.00
Stekelgatan 24, Uddevalla, 0730-
57 58 31 eller 0522-708 57.
Uppvuxen trädgård med mycket 
berg i dagen och stor nivåskillnad.
Tre dammar i ett vattensystem. 
Mycket vintergrönt, perennrabat-
ter, stenpartier och en liten lund 
fyller upp all yta i trädgården på 
996 m2.

Årets trädgårdsfest
Riksmötet 2016 den 17–19 juni
 
Nu närmar sig årets höjdpunkt – riksmötet! Som ni säkert vet hålls denna träd-
gårdsfest av vår krets med Uddevalla som centralort. Gå gärna in på hemsidan 
www.stabod.se där det finns mer information om besöksträdgårdarna och de 
andra aktiviteterna redan nu. Information kommer också i Trädgårdsamatören 
1:2016 i mars.

Riksmötet innebär att trädgårdsamatörer från hela landet får chans att 
mötas, ha trevligt, och besöka vackra trädgårdar!  

Anmäl dig till en, flera eller alla aktiviteter på hemsidan i februari/mars eller 
enligt anmälningsblanketten som kommer i Trädgårdsamatören 1:2016 i mars.  

Det som är bra att veta är att den årliga växtmarknaden i Regementsparken 
flyttas fram och slås ihop med riksmötets växtmarknad söndagen den 19 juni.

Alla är välkomna att besöka växtmarknaden, ingen anmälan krävs. (Ska du 
däremot sälja måste du anmäla dig enligt särskild information på hemsidan/anmäl-
ningsblanketten).

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!
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Lotta Bernler Söndag 26 juni 12.00–15.00
Ljungskile. Trädgården ligger i en 
norrsluttning och är på 3 750 m2. 
Gränsen mellan naturen och det 
odlade är ibland lite diffus. I de 
skuggigare delarna växer träd och 
buskar, framför allt en del rododen-
dron och magnolior. I de delarna är 
också många hostor planterade. På 
den tidigare ängen finns i dag flera 
perennplanteringar med bl a massor 
av ovanliga skägglösa irisar, dagliljor och nävor. Just nu blommar de skägglösa 
irisarna som bäst. 
Vägbeskrivning: Ring Lotta för vägbeskrivning, 0522-230 79 eller 0730-21 72 99. Samåk gärna, det är 
ont om parkeringsplatser. 

Irén Börjesson Måndag 6 juni 12.00–18.00
Röstorp, Tjörn.  Söndag 3 juli 12.00–18.00
Välkomna till Röstorp, kuperad stor 
tomt med flera olika trädgårdsdelar 
och stor växtvariation. Temat är sten 
och nygammalt. Målet är att skapa en 
lättskött trädgård som är vacker alla 
årstider med små resurser. När mörk-
ret faller på är flera delar ljussatta. 
Efter tillbyggnad av torpet 2008 har 
hela baksidan gjorts till en trädgårds-
del med bl a perennrabatter, bäck och 
damm. 2010 påbörjades en rodo-
dendronbacke ”Berras backe”. Det finns sittplatser om ni vill koppla av med en 
fika. Överskottsplantor kan finnas till försäljning. Jag tycker det vore jättetrevligt 
om du vill hälsa på och inte minst för att få tala trädgård med dig som delar detta 
intresse. Begränsat med parkeringsplatser nära huset så ring helst och meddela 
ankomst till Irén på 0705-88 15 22 eller 0304-66 06 03. 
Vägbeskrivning: Från E6 följ skyltning till Tjörn och direkt efter Tjörnbroarna vid första korsning sväng 
vänster in på väg 169 mot Kållekärr på Tjörn, Kommer ni från Orust sväng in mot Sundsby och följ Sundsby-
vägen. I båda fallen följ sen skyltar mot Röra Strand, ca 100 m efter skylten Röra Strand 2 km, tag vänster 
vid skylt Huseberg följ grusväg till ni kommer till Röstorp, ett vitt torp (den äldre fastigheten i området).
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Hans och Märta Djurfeldt Måndag 6 juni 12.00–19.00
Lunna, Orust, 0304-376 46. 
Trädgården 3 600 m² är kuperad 
och ligger på en kulle med utsikt 
över nejden. Ständiga projekt pågår, 
nu är ett palmhus på 64 m² och en 
rododendrondal under uppbyggnad. 
Gräsmattor finns fortfarande men inga 
barr eller ljung-växter. Perennrabatter, 
spännande träd och buskar, rosor och 
klätterväxter i de gamla fruktträden.
Vägbeskrivning: Väg 160 från Tjörn, avtagsväg höger strax innan Henån, märkt Slussen. Från Rotviksbro 
mot Orust väg vänster vid Gåre Torg märkt Slussen. Åk igenom Slussen och efter 3 km väg höger märkt 
Lunna. Efter 200 m höger igen och ett rött hus med stort växthus syns. Välkomna.

Roland Gustavsson Söndag 10 juli 12.00–15.00
Storehagsvägen 67, 070-092 73 38. Söndag 31 juli 12.00–15.00
En mycket annorlunda trädgård med  Söndag 14 augusti 12.00–15.00
många exotiska växter, mest känd för 
den Sibiriska Lotusen som planterades 
-09. Stora stenpartier byggda helt utan 
jordinblandning, varav ett i ren lava, 
stora samlingar suckulenta växter och 
alpiner. Sju bassänger och dammar 
med många fiskarter och näckrosor, 
tre dammar inomhus med tropiska 
arter som Victoria näckros och Blå 
Jättelotus.

Vägbeskrivning: Kör E6 norrut från Uddevalla, 
efter ca 6 km från Torp-rondellen sväng av vid skylt 
Hogstorp. Sväng omedelbart mot skylt Smedseröd, 
alltså lokalvägen tillbaka mot Uddevalla. Sedan första 
avtagsvägen till höger över viltbro vid skylt Storehagen. 
Efter ca 1,5 km STA skylt. 
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Monica och Göran Hermanson Måndag 6 juni 12.00–17.00
hälsar er välkomna till Alen, Tjörn.  Söndag 3 juli 10.00–17.00
I trädgården kan du se att bland deras Tisdag 16 augusti 16.00–19.00
favoritväxter ligger hosta, hemerocallis (dagliljefokus)
och rododendron högt på listan.
Mer info om trädgården hittar du på 
www.alentradgard.se
Vägbeskrivning: Kör väg 160 från Orust mot 
Stenungsund, över Skåpesundsbron, efter 2–3 km 
kör förbi infarten till Sundsbykile, efter ca 500 m 
ser man ett vitt tegelhus med ladugård på höger 
sida. Infart efter 70-skylt, höger in mot ladugård. 

Bertil Johansson Fredag 1 juli 14.00–20.00
Tossene, Bovallstrand, 0523-523 55. 
En 3700 m² stor tomt som under 
senare år genomgått stora föränd-
ringar. Planteringarna växer snabbt 
och idag är jag framför allt intresserad 
av träd och buskar men även en del 
perenner. Även stor nyttoträdgård 
finns.
Vägbeskrivning: Efter Nordens ark tag av mot 
Bovallstrand/Tossene. Vid Tossene kyrka kör mot 
Bovall strand men var beredd svänga vänster vid 
första avtagsvägen innan bondgård. Därefter höger 
i nästa fyrvägskorsning. Vitt stort hus som syns 
från vägen. Från Bovallstrand tag mot Tossene vid 
Sotenäs trävaru. Innan kyrkan ligger en bondgård 
på höger sida. Sakta ner och sväng höger direkt 
efter gården. Tag höger i fyrvägskorsningen. Vitt 
stort hus som syns från vägen.

Birgitta Karlsson Måndag 6 juni 12.00–18.00
Söbben, Henån, 0304-394 18, har en stor trädgård med många olika rum och  
en stor artrikedom. Alpiner, buskar, rododendron och träd. 
Vägbeskrivning: Sväng av RV 44 i Torprondellen och kör mot Lysekil. Tag vänster i Rotviksbrorondellen,  
följ väg 160, efter Vindöbron är det ca 2 km, sväng vänster vid skylt Söbben, Stenshult, sedan direkt höger, 
sista huset på den vägen, STA-skylt visar.
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Åke Karlsson Lördag 2 juli 11.00–15.00
Ragnerudssjön, 0703-502 843. En fin sjötomt med perenner, träd och buskar. 
Här kan du få se sommarvivor och liljor i full blom. Det finns många skunkkallor 
att beskåda
Vägbeskrivning: Kör väg 172 från Uddevalla mot Bengtsfors. 1 km norr om Högsäter vid Tångelanda 
svänger man höger mot campingen. Kör 3 km, förbi campingen och ytterligare 1 km. Efter kraftig vänster-
sväng, sväng åt höger ner till parkeringen. Gå gångstig ca 500 m. OBS! ingen lätt promenad för dig som har 
svårt att gå. Mycket kuperad och knagglig stig. Känns som minst 1 km. Tag med badkläder och kaffekorg att 
njuta av vid stranden för trädgården är mödan värd.

Bertil Larsson Onsdag 27 april 12.00–20.00
Brunnsvägen 68, Dals-Rostock,  Onsdag 18 maj 12.00–20.00
0530-204 96, har en artrik 
trädgård med många olika rum 
och vindlande gångar. Våren är 
finast, men hösten bjuder också på 
mycket fina färgr.
Vägbeskrivning: Brunnsvägen är en 
genomfartsled i Dals Rostock. Från E45 Norra 
rondellen i Mellerund väg 166 mot Halden ca 
5 km, ta väg mot Dals Rostock/Brålanda.

Eleonore och Bo Lidman
Söndag 10 juli 14.00–18.00
Välkommen till vår trädgård på Bokenäs! 
Trädgården är byggd på en sluttande skogs-
backe med utsikt över Gullmarsfjorden och 
naturen har i stor utsträckning fått bestämma 
utformningen. Gångar slingrar sig fram mel lan 
rabatterna där små träd, rododendron och bus-
kar bildar stommen och samsas med perenner, 
klematis, klätterrosor,  pioner och annat.
Vägbeskrivning: Kör mot Lysekil i Torprondellerna, väg 
161, fortsätt mot Lysekil i Rotviksbrorondellen. Kör ca 4 km 
och tag av åt höger mot Hällebäck och kör 3 km rakt fram. 
Ta vänster mitt på lång raksträcka före två elstolpar. Följ 
grusvägen och kör upp för brant backe, fortsätt till sista hu-
set på höger sida. Eleonore och Bo Lidman 0725 88 14 14.
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Elise och Göran Onsdag 1 juni 16.00–20.00 
Mauritzson Tisdag 5 juli16.00–20.00
På östra Orust, mellan Måndag 11 juli 16.00–20.00
Slussen och Stillingsön, 
ligger vår ca 3000 m2 stora trädgård. Bland växterna 
dominerar närmare 200 olika busk- och klätterrosor, 
ca 150 rododendron och ett 25-tal pioner. Vi har också 
många roliga träd och buskar, bl.a. 17 magnolior.
Med stigande ålder funderar vi alltmer över hur vi kan 
begränsa arbetsinsatsen i trädgårdsarbetet. En väg är flera 
grusade partier en annan ökad tolerans mot ogräs.
Göran sticklingsförökar rosor, så det finns ofta många 
rotäkta småplantor i drivbänkarna. Många rododendron, 
pioner och rosor ger blomprakt i skiftet maj-juni och i 
början av juli. Då är du välkommen att besöka oss och 
prata trädgård.
Vägbeskrivning: Väg 160 från Tjörn, avtagsväg strax före Henån, märkt 
Slussen. Från Rotviksbro mot Orust, avtagsväg vänster vid Gåre Torg märkt 
Slussen och Svanesund. Åk genom Slussen och efter ca 3,5 km sväng väns
ter vid busshållplats Lunna, andra gula huset på vänster sida.

Anne-Marie Olsson  Söndag 3 juli 12.00–18.00
Hjälmvik 214 Varekil, 
073-648 74 06. 
En blandad trädgård under 
uppbyggnad. Här finns 
ca 250 rosor, många har jag 
sticklingsförökat.
Ett fint berg har tagits fram. 
En stenanläggning med 
många träd och en 1x8 m 
helvit rabatt. Även magno-
lior, rododendron, lite pioner 
och perenner finns här.

Vägbeskrivning: Väg 160, vid Varekil sväng in mot centrum, genom samhället, tredje huset på höger sida 
efter Stala byggdegård.
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Birgitta och Sune Olsson  Lördag 19 mars 13.00–15.00 
har en trädgård på Stengodsvä gen 3 i 
Ödsmål, 0303-77 32 27. Den är en liten 
villaträdgård med både vanliga och ovan-
liga växter, en och annan rododendron 
och träd som börjar få lite storlek. Det 
är framför allt jag, Birgitta, som är träd-
gårdsintresserad och jag tycker om när det 
är tättplanterat så att den ena växten väver 
in i den andra och bildar en 
enhet. Dessutom är jag förtjust 
i rostigt trädgårdspynt. Sune 
är händig och har tillverkat det 
mesta av ’pyntet’ som finns i 
trädgården.  
I mars blommar snödropparna 
här hos oss, i april blåsippor och 
julrosor, i juni bl a aklejor, iris, 
nävor och pioner. När rosorna 
blommat över i slutet av juli är 
det framförallt blad i olika färger 
och former som ger liv åt trädgården. Se http://gladjekallan.blogspot.se/
Vägbeskrivning: I Ödsmålsrondellen håller du mot Ljungskile. Efter ca 70–100 m sväng vänster in på 
Vikevägen. Fortsätt rakt fram tills du passerat en vägbula (det finns bara en). Efter den svänger du första till 
höger och efter ca 50 m sväng vänster in på Stengodsvägen.

Runa och Lennart Olsson  Söndag 14 augusti 14.00–18.00
Svensland 420, Uddevalla,
0522-870 02, 0704-02 69 31.  
En stor tomt med både äldre och 
nya träd och buskar. Sten och ros-
tigt järn, samt flera rabatter med 
blandade växter och en bergsslutt-
ning med många rododendron.
Vägbeskrivning: Från E6, avfart 97 
vid Simons Värdshus, Hogstorp. Följ sedan 
gamla E6 norrut mot Munkedal parallellt 
med motorvägen ca 1 km. Sväng höger 
STA-skylt, andra huset, grått.

Förhoppningsvis blommar då snö-
dropparna som allra finast och du är 
välkommen till trädgården om du 
har lust att titta på bara snödroppar 
men hör av dig innan. Anmäl ditt 
intresse senast den 14 mars. 

Måndag 6 juni 15.00–18.00
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Martha Ristorp och  Måndag 6 juni 15.00–21.00
Karsten Frändgård 
Ljungskile, 
073-774 95 95. 
Kom och hämta inspi-
ration och idéer i en 
art- och stenrik trädgård 
med stora linjer och 
många rum vars plan-
teringar av träd, buskar, 
rododendron, rosor m m 
nu börjar få några år på 
nacken. 

Vägbeskrivning: Kör gamla E6 förbi Ljungskile mot Göteborg, sväng vänster vid skylt Hälle-Skarsjövallen 
in på Skafterödsvägen och fortsätt denna in på grusvägen till första huset på vänster sida (falurött), STA-skylt.

Börje Thorstensson Måndag 6 juni 15.00–21.00
Rinnela 102, Svenshögen, 
0303-77 53 72, har en  
10 000 m² stor skogs-
tomt. En del av trädgår-
den är naturtomt och 
sluttar mot en sjö och 
där växer rododendron 
och azaleor bland enar, 
tallar och granar. Många 
rododendron är från egen 
frösådd och sticklings-
förökning. Nya områden 
med planteringar tillkom-
mer för varje år. 
Vägbeskrivning: I Ljungskile kör man av motorvägen och kör gamla E6=väg 167 söderut. Vid Backamo 
tag höger vid skylt Ödsmål, Svenshögen. Följ vägen i 4,7 km. Då kör du över en järnvägskorsning. Kör ytterliga-
re 1,3 km, skylt Gullborga 1. Där finns ett litet gult hus samt en brun byggnad. Då är du framme. Kommer du 
från Stenungsund så kör du efter skyltningen Svanesund, Ödsmål. Vid rondellen i Ödsmål kör till höger skyltat 
Ljungskile. Kör den krokiga vägen i 7 km tills du är vid framme vid skylten Gullborga 1 som pekar åt vänster 
mot mitt hus.
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Helena och Lars-Olof Tunbrå  Lördag 28 maj 15.00–18.00
Liden, Stora Krossekärr, 
Orust, har en stor träd-
gård med en rododen-
dronplantering på nära ett 
hektar. Terrängen präglas 
av en starkt sluttande 
rasbrant med bäckravin. 
Ett woodland är under 
uppbyggnad. Totalt finns 
nu mer än 300 rododen-
dron och ett 40-tal träd 
varav många magnolior. 
Det finns ca 80 olika 
rododendronarter och lika 
många hybrider.
Vägbeskrivning: från Henån: Vid södra infarten tag österut mot Slussen. Vid Torps kyrka fortsätt mot 
Myckleby. När du kommer fram till Grindsbyvattnet på höger sida är det ca 2 km kvar till vägvisare åt väns-
ter St Krossekärr. Följ den enskilda vägen, passera den vita gården och fortsätt rakt fram så långt vägen går, 
ca 400 m. Den som söker vägbeskrivning på t ex Google Maps eller GPS kan söka på adressen Krossekärr 
522, 473 94 Henån. Tel. 0708-48 08 56.

Eva Wandenor  Söndag 3 juli 11.00–16.00
Krukmakarevägen 27, 
Ödsmål, 0303-77 32 22. 
Liten villaträdgård med 
buskar, rosor och peren-
ner. Överskottsväxter till 
försäljning. Det finns 
möjlighet till fika och till 
besök i konstnärsateljé. 

Vägbeskrivning från Stenung-
sund: Kör norrut mot Ödsmål. 
Ta till höger i rondellen i Ödsmål. 
Sedan första vänster, Vikevägen. 
Följ den tills den går över i Kruk-
makarevägen..
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Eva Wellander Måndag 11 juli 15.00–20.00
Gula vägen 3, Uddevalla,  
070-516 10 66.  
Starkt sluttande bergstomt mot söder 
och havet. Trädgården är ung och 
under uppbyggnad. Mycket berg med 
uppbyggda torvblockspartier. Van-
liga växter, lite pioner, rododendron. 
Ingen samlarträdgård. Gåvänliga skor 
rekommenderas. Varmt välkomna  
Eva Wellander med man. 

Vägbeskrivning från Uddevalla och Torp Köpcentrum: Kör mot Orust/Tjörn/Lysekil väg 161, förbi Bauhaus 
m.fl. Efter ca 2,8 km sväng vänster mot Lanesund och havet. Fortsätt ca 2,7 km, förbi nya Lanesundshusen. 
På raksträckan efter badplatsen sväng höger vid Västra Laneberg och upp på Blå Vägen. Fortsätt tre backar 
upp (1:ans växel, branta backar) och tag sedan höger Bruna vägen och parkera vid vattentornet. Skylt visar in 
på en stig mot huset som ligger på Gula vägen 3. Grått hus.

Michael Zvorc Lördag 21 maj 11.00–15.00
Kode, 0303-540 06, 0763-49 78 49, www.mzgarden.se
Öppen trädgård med plantförsäljning. Egna framodlade korsningar samt arter.
Skapandet av en trädgård ser jag som ett långt livsverk. Att få se det lilla trädet 
eller plantan man med omsorg har satt i jorden få växa i höjd, ger mig en fantas-
tisk tillfredställelse. Min kreativitet i trädgården ger mig njutning både till kropp 
och själ. Jag lever dagligen med mina rododendron, träd och buskar. De flesta från 
frö till stora plantor. Varmt 
välkomna alla rododendronäls-
kare, trädgårdsamatörer och 
övriga trädgårdsentusiaster. 
Fika till självkostnadspris.

Vägbeskrivning: Avfart 88, Kode. 
Vid Statoilmacken sväng vänster. Kör 
mot Kareby till skylt Svartedalen, sväng 
vänster. Efter ca 2 km sväng Rönning 4, 
höger. Kör ca 2,5 km tills asfaltsvägen tar 
slut. Fortsätt ytterligare 50 m på grusväg, 
sväng vänster. Vitt hus med gröna knutar.
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Ring så visar vi
Ann-Louise och Sven-Erik Beigler
Svartbrödragatan 4 Kungälv, 0303-135 98. Vår trädgård är en typisk vårblom-
mande trädgård med massor av olika vitsippor, blåsippor, gulsippor och gullvivor.  
Blåsipporna och gullvivorna förökar sig vilt på tomten. Utöver alla sippor finns 
här även många orkidéer, bl a olika cypripedium och nycklar. Dessutom samlar vi 
på primulor och gentianor. I övrigt har vi 25 magnolior och ett stort antal frukt-
träd (tomten är 1200 m2). 
Vägbeskrivning: Enklast kommer man hit om man kör motorväg E6 till avfart mot Marstrand-Ytterby.  
Vid första trafikljuset (St1 bensinstation) till vänster mot Komarken. Uppe på backkrönet till vänster  
(Kongahällagatan), därefter andra tvärgatan till höger. Parkering sker enklast vid kyrkan på tomten intill.

Gunnar Bernler 
har en stor naturtomt, tre hektar! Uppvuxna träd och sveriges sortrikaste rododen-
dronträdgård. Här får du se många olika former, arter och sorters rododendron, 
magnolior och andra träd som står planterade bland skogens egna. Samåk gärna 
för det är ont om parkeringsplatser. Tel 031-18 04 68, 0522-231 06.
Vägbeskrivning: Tag av motorvägen i Ljungskile och kör gamla E6=väg 167 söderut. Ca 2 km efter 
Backamo-krysset, busshållplats Björnåsen, tag av till höger. Efter ca 1,2 km grusväg, håll höger hela tiden, är 
du framme = såg och bäck.

Irén Börjesson, Röstorp, Tjörn .......................................................Se sidan 11

Märta och Hans Djurfeldt, Lunna, Stillingsön .........................Se sidan 12

Ragnhild och Leif Guldbrandsen
Norra Hästhagen, Köpmannebro, 0530-310 11 eller 0737-32 50 86. Här finns 
flera dammar, olika rum och miljöer. Låt dig inspireras av dagliljor, klematis, 
hostor, alpiner och barrväxter mm.
Vägbeskrivning: Trädgården finns 2,5 km norr om Köpmannebro, på västsidan av E45. Man ska av 
45an i en s k ”spansk sväng”. Kommer man söder ifrån, ska man först (2,5 km norr om Köpmannebro) 
svänga till höger och därefter strax köra över E45, sedan ta grusvägen som går parallellt med E45, norr ut. 
Vägen slutar hos oss, det finns bra parkering.

Brita Johansson
Musselvägen 3, Vargön, 0521-221598. En trädgård med många barrväxter, ljung 
och rododendron

Birgitta Karlsson, Söbben, Henån.................................................Se sidan 13
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Inga-Britt och Benny Karlsson
Bergkullevägen 480, Trollhättan, 0520-727 10. En liten trädgård med inriktning 
på små växter, en blandning av rododendron, barrväxter och perenner. Om utför-
lig vägbeskrivning önskas ring gärna dagen innan.

Bertil Larsson, Dals-Rostock ...........................................................Se sidan 14

Eleonore och Bo Lidman, Bokenäs N Klev ................................Se sidan 14

Sonny Magnusson, se bild på sidan 26.
Nygårdsvägen 15, Vargön, 0521-615 45, har en liten trädgård med mycket häx-
kvastar, ljung, barrväxter och dvärgrododendron.

Elise och Göran Mauritzson, Lunna, Stillingsön .....................Se sidan 15

Haide och Thomas Mellgren
Kappenvägen 17, Vänersborg, 0521-127 96. En 
artrik villaträdgård. Alpiner odlas i stenpartier och 
tråg. Rododendron och ljung i upphöjda sur-
jordsbäddar. Här finns också små barrväxter och 
gammaldags rosor. Deras mål är att skapa rum i 
trädgården som ska vara sevärda året om.
Vägbeskrivning: Söderifrån på rv 45, Volvo Brandt, trafikljus, 
sväng höger sedan direkt vänster, efter ca 50 m höger igen och du är på Kappen vägen 17.

Anne-Marie Olsson, Hjälmvik 214, Varekil  ...............................Se sidan 15

Birgitta och Sune Olsson, Ödsmål ..............................................Se sidan 16

Bente och Jan Stenberg
Granåsvägen 18 D, Vargön, 0521-148 48, 0768-
76 85 05. Trädgård på ca 1000 m² med många 
olika teman. Japaninspirerat, vitt hörnparti, 
stenpartier, woodland, perennrabatter. Damm 
med bro, pergola och uppbyggda murar, sten-
läggningar. Mycket trädgårdskonst, allt från rost 
till betong. Välkomna till vår oas i tillvaron.

Börje Thorstensson, Svenshögen .................................................Se sidan 17

Eva Wandenor, Ödsmål ...................................................................Se sidan 18

Michael Zvorc, Kode ..........................................................................Se sidan 19
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Växtmarknader
Alla STA-medlemmar är välkomna att sälja på våra växtmarknader.
Vem som helst får komma och köpa. Växtförsäljningen startar vid den tid som står i 
programmet. Innan dess är det bara säljare som har möjlighet att byta/köpa/sälja.

Granngården Överby, Trollhättan Fredag 6 maj 11.00–16.00
Försäljning i egen regi, ta med bord, ingen anmälan behövs.

Bången Lördag 7 maj 11.00–13.00
I samarbete med hembygdsföreningen, som serverar kaffe och bakverk. 
Marknaden är i trädgården till Hembygdsgården på Bången.
Skänk minst 2 växter till deras lotteri, ingen anmälan behövs.

I år blir det ingen växtmarknad i Henån.

Aröds Kvarn Lördag 14 maj 10.00–13.00
i samarbete med Ljungskileortens Hembygdsförening, som ordnar med servering, 
lotteri och försäljning av nymalet mjöl. Anmälan till Rolf Hermansson, 0522-205 14. 
Skänk minst 2 växter till deras lotteri = bordshyra.

Regementsparken I 17, Uddevalla slås
ihop med Riksmötesväxtmarknaden  Söndag 19 juni 14.00–16.00
Alla säljare, även de som bara kommer att delta i växtmarknaden, måste anmäla 
sig via riksmötesblanketten (riksmötesblanketten kommer finnas på vår hemsida).

Ströms slottspark, Lilla Edet Söndag 7 augusti 11.00–13.00
Anmälan till Sophie Hedlund, 076-368 35 69. Säljare tar med egna bord och 
skänker två växter till lotteriet.

Västsvenska kretsarnas gemensamma 
växtmarknad äger i år rum i Lerdala  Söndag 28 augusti 11.00–13.30
Parken är tillgänglig för säljare från kl. 09.00 till kl.16.00. Säljare anmäler sig till 
Linnea Gabrielsson linnea.gabrielsson@live.se eller 070-881 38 29 senast 21/8. 
Större säljare gärna senast 14/8. Säljare tar med egna bord. Avgift för säljare: 100 kr 
och 3 växter till lotteriet. Mindre säljare (max 30 växter) 3 växter till lotteriet.
Se vidare under resor.
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MINNESORD

Vid Bohuslän-Dalslands kretsens 40-årsjubileum 2009 håller Saima ett litet tal omgiven av Erling Johannesson, 
en ur de ”fyras gäng”, Ronny Stenberg, kvällens värd och maken Uno.                                   Foto Ing-Britt Carlén

Saima Olofsson, en eldsjäl för trädgård och 
odling, finns inte bland oss längre. Hon avled 
den 14 oktober 2015 i en ålder av 89 år.

Saima arbetade energiskt med idén att 
starta en krets inom trädgårdsamatörerna här 
på västkusten. Efter att ha besökt riksmötet 
hos trädgårdsamatörerna i Skaraborgskretsen 
1969 ”bröt det löst” som hon själv uttrycker 
det.

Hur en kvinna, som var fembarnsmor, 
hustru, förvärvsarbetare och kursledare, kunde 
komma på tanken att ge sig in i ytterligare ett 
engagemang är en gåta – men Saima gjorde 
det! Mycket energi gick åt till att övertyga riks-
föreningen i Stockholm att även västkustbor 
älskade växter.

Saima startade Bohuslän-Dalslandskretsen 
1969. Hon annonserade och fick svar från 
andra växtälskare. Hon skriver själv att hon 
fick bistånd av ”de fyras gäng”, Gertrud 
Andersson, Erling Johannesson, Alma Olsson 
och Anne-Marie Wetterberg.

Saima var kretsens ordförande mellan 1969 
och 1989, vice ordförande 1990–1998.

Det första vi tänker på är Saimas entusiasm 
för trädgårdens växter. Detta smittade av sig 
och vi fick ett intresse för livet. Hon använde 

ofta uttrycket ”att odling är gudarnas gåva till 
mänskligheten”.

Saima var generös. Hon delade gärna med 
sig. Vi är många som har växter från hennes 
trädgård.

Saima var också en duktig författare. 
Många av hennes kåserier och dikter har vi 
kunnat läsa i TA och lokalpressen. Kronan på 
verket blev hennes ”Vår gröna värld”, en nyss 
utkommen bok där hennes artiklar, kåserier 
och dikter är samlade. 

Saima fick hedersdiplom av Sällskapet Träd-
gårdsamatörerna vid riksmötet i Helsingborg 
2006 och var också hedersmedlem i vår krets 
Bohuslän-Dalsland.

Saima kunde inte deltaga i kretsens aktivite-
ter, de sista åren, på grund av sjukdom.

Sista gången vi medlemmar träffade henne 
var på kretsens 40-årsjubileum.

Tack Saima för att du bildade Bohuslän- 
Dalslandskretsen. Vi är idag nästan 700 med-
lemmar, som är otroligt tacksamma för detta. 

Kretsen är i goda händer så sov i ro.

Yvonne Eriksdotter
Ingegärd Andreasson
Gunbritt Karlsson
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Information
Krukor, etiketter, plantacote
kan beställas hos Monica och Göran 
Hermanson, Hjälteby, 0304-66 15 66 
eller monnehermanson@hotmail.com.

För att underlätta hanteringen 
beställ 25, 50 eller 100 stycken av de 
mindre storlekarna. Krukorna är fyr-
kantiga och djupa vilket är mycket bra 
för god rotutveckling. Storlekarna som 
finns är 9x9x9,5 cm, 11x11x12 cm 
samt 13x13x13 cm. Dessutom finns 
2,5-liters och 5-liters runda krukor. 
Har du önskemål om andra storlekar 
eller tillbehör så prata med Monica 
eller Göran.

Priserna är självkostnadspriser och 
det aktuella priset får du när du bestäl-
ler. När det gäller etiketter finns vita 
etiketter på rulle om 1000 st och gröna 
etiketter lösa i påse om 500 st. Planta-
cote kan du också köpa via dem.

Inköp av torvblock 
Ring och kontrollera öppettider och 
priser 0709-52 22 14, 0705-64 73 47.  
Torvblocken AVHÄMTAS i Älvängen. 
Blocken är i storlek 45x25x20 cm.  
Riven torv, extra grov, i bal finns också.

”Trädgårdsliv – människorna 
och deras trädgårdar” 
är boken som valdes till årets träd-
gårdsbok 2009. Den gavs ut av STA 
med anledning av föreningens 70-års-
jubileum 2008. Boken presenterar 35 
amatörträdgårdar och människorna 

som skapat dessa. Den kostar 125 kr 
och säljs enbart genom kretsarna.
Kontakta Bertil Larsson 0530-204 96.

Ta gärna en titt då och då på 
vår hemsida www.stabod.se
Det kan hända saker som gör att vi 
måste ändra på någon programpunkt 
eller kanske lägga till information efter 
det att programmet är tryckt.

Det är också trevligt om du sänder 
in berättelser och bilder från din egen 
trädgård som vi kan lägga ut på hem-
sidan. Om du inte vill skriva någon 
längre artikel kan du bara sända in bil-
der och tala om vad som finns på dessa. 
Ju fler som medverkar desto roligare 
blir vår hemsida att besöka.

Webbredaktörens e-post är: goran@
alentradgard.se

Medlemskortet 
kommer med tidningen Trädgårds-
Amatören. Det sitter på inbetalnings-
avin för medlemskap i STA. Medlems-
kortet berättigar till diverse rabatter, 
kom ihåg att klippa ut och spara det. 

Medlemsavgiften 
är 250 kr/år (200 kr i riksavgift + 50 kr 
till vår krets). 

Nya medlemmar sätter in avgiften 
på postgiro 15 41 55-6. 

Skriv krets Bohuslän/Dalsland på 
talongen och kom ihåg att skriva ditt 
namn, adress och telefonnummer.
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Årsmöte
Kallelse till årsmöte i Bohuslän-Dalslandskretsen.

Söndag 21 februari kl 16.00 i Thordéngården.

Frågor och förslag rörande verksamheten ska tillställas  
styrelsen skriftligen före den 1 februari 2016.

Vi vill gärna se Din trädgård!
Vi, Bohuslän-Dalslandskretsen, är 
glada och tacksamma över att även i år 
kunna presentera många trädgårdsägare 
som valt att visa sina trädgårdar. Det är 
alltid roligt och inspirerande att besöka 
andras trädgårdar. Oavsett storlek och 
ålder på odlingen finns det alltid något 
att se och njuta av där en trädgårdsam-
atör bor. 

Vill du visa din trädgård  
nästa sommar?
Kontakta någon i styrelsen, se kontakt-
uppgifter på nästa sida.

Kurser
I vår förening finns sammantaget 
mycket stor kunskap om växter, odling 
och trädgårdsdesign. Vi kan ordna 
kurser, cirklar, trädgårdsprat – vad vi 
kallar det har mindre betydelse. Vi vill 
veta vad du har för önskemål. 

Hör av dig till kursansvarig eller 
någon annan i styrelsen, se kontakt-
uppgifter på nästa sida. 

Trädgårdsamatörernas Dag  
– måndag 6 juni
Flera trädgårdsamatörer i Bohus-
län-Dalsland visar sina trädgårdar för 
allmänheten den här dagen. Vilka de 
är ser du på sidan 3, programmet i 
tidsordning, 6 juni.

Årets perenn 2016 är Liten 
kärleksört, Hylotelephium cauticola
Liten kärleksört är en mycket härdig, 
snabbt kuddbildande perenn, cirka 
10 cm hög. Skott och blomställningar 
växer horisontellt – såvida de inte har 
möjlighet att välla ner över en kruk- 
eller murkant. Bladen är tjocka och 
grågröna, ibland med inslag av blått 
eller violett. De stjärnlika blommorna 
sitter många tillsammans i luftiga 
blomställningar. Den enskilda blom-
man skiftar på ett charmigt sätt nyans 
med utvecklingsstadium. Först är den 
rödviolett med ett särskilt mörkt mitt-
parti, men den ljusnar efterhand och 
blir rosa. Läs mer om Liten kärleksört 
på Perennagruppen.com.
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En rabatt med barrväxter och ljung hos Sonny Magnusson – se under ”Ring så visar vi” på sidorna 20–21.

Tulpaneka hos Ann-Marie. Foto Ann-Marie Olsson
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Foto Ing-Britt Carlén

Foto Ing-Britt Carlén

Håller STA på att föryngras?

Bertil Larsson, vår f.d. ordförande. Foto Ann-Marie Olsson
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Två bilder från vår Skåneresa 2015 tagna i Gunilla och Lars Hanssons fantastiska trädgård i Kivik.  
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Foto Ann-Marie Olsson
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Styrelsen
Ordförande: Göran Hermanson, 0702-30 74 34  ......................  goran@alentradgard.se

Vice ordförande:  
Ulla Björk, 0521-25 45 21, 0706-64 35 66 ....................................  ullaviolabjork@gmail.com

Sekreterare: Birgitta H Olsson, 0303-77 32 27  ........................ birgitta-sune@telia.com

Kassör: Eva Wellander, 070-516 10 66  ........................................  eva.wellander@telia.com

Övriga ledamöter:  
Bente Stenberg, 0521-148 48, 0768-76 85 05  ..........................  bente.stenberg@gmail.com 
Margaretha Brandt, 0522-869 69  ....................................... margaretha.brandt@hotmail.com 
Martha Ristorp, 073-774 95 95  ...........................................  marta.karlssonristorp@telia.com

Suppleanter: 
Sylvia Lundberg, 072-188 51 59  .................................................................  sypesa@gmail.com 
Peggie Olsson, 0522-256 00, 0722-33 00 61  .................................  olssonpeggie@gmail.com

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Valberedning: 
Marita Krantz, 0521-25 60 83, 070-634 80 52 ............................... tronebacken@gmail.com 
Monica Magnusson, 0521-25 52 35, 0735-02 04 11  ...... monicamagnuzzon@hotmail.com 
Anne-Marie Olsson, 0304-12218, 0736-487406 .................  annemarieolsson@hotmail.com

Revisorer: Roger Karlsson, 0522-376 80 och Carin Lysell, 0530-400 45

Programkommitté: 
Annika Mohlin, 0706-66 53 72  ....................................................... annika.mohlin@hotmail.se 
Peggie Olsson, 0522-256 00, 0722-33 00 61  .................................  olssonpeggie@gmail.com 
Runa Olsson, 0522-870 02, 0704-02 69 31  .......................................................  Lro@spray.se

Kursansvarig:  
Ingegärd Andreasson, 0522-708 57, 0730-57 58 31  ......... ingegerd-andreasson@telia.com

Medlemsansvarig: 
Martha Ristorp, 073-774 95 95  ...........................................  marta.karlssonristorp@telia.com

Reseansvarig: Elise Mauritzson, 0304-377 46  .........................  lunna331@hotmail.com

Annonsansvarig: Bente Stenberg, 0521-148 48  ................  jan.052114848@telia.com

Programblad: Runa Olsson, 0522-870 02, 0704-02 69 31  ......................  Lro@spray.se

Webbredaktör: Göran Hermanson 0702-30 74 34  ...............  goran@alentradgard.se

Hemsida: www.stabod.se  FOTON FRÅN NÅGRA AV VÅRA MEDLEMMARS TRÄDGÅRDAR →
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23b-1

Mallar Modul 23b

Kytevägen 1 • Uddevalla
Tel 0522-63 24 00 • www.nissesvaxter.se
Vardag 9-18 • Lördag 9-15 • Söndag 10-15Välkommen!

Stämningsfullt 
vid graven

•Vackra dekorationer •Minnesstenar 
•lyktor (även för batteri)  •ljus   
•Granris, ljung m.m 

23b-3

Kytevägen 1 • Uddevalla
Tel 0522-63 24 00 • www.nissesvaxter.se
Vardag 9-18 • Lördag 9-15 • Söndag 10-15Välkommen!

Nu grönskar det

23b-2

Kytevägen 1 • Uddevalla
Tel 0522-63 24 00 • www.nissesvaxter.se
Vardag 9-18 • Lördag 9-15 • Söndag 10-15Välkommen!

23b-tom

Kytevägen 1 • Uddevalla
Tel 0522-63 24 00 • www.nissesvaxter.se
Vardag 9-18 • Lördag 9-15 • Söndag 10-15Välkommen!

Vardagar 9-18. Lördag 9-14. 

Söndag 10-14

Sommaröppet

27 juni-22 augusti

Färska kryddor

Kryddväxter
olika sorter 59:-

3 stycken

119:-

i trädgården!

Trädgårdsamatörernas 
Dag den 1 maj 2016

Denna dag lämnas 20% rabatt
på fleråriga växter

En av Sveriges mest
välsorterade plantskolor

Organisk Gödsel 
5 kg  8-4-6 
Ta med och få en 

signatur av oss.

Gäller tom 1/5 2016 

eller så långt lagret räcker.

30 kr
RABATT  

Alltid 10% rabatt
på fleråriga växter,
jord och gödsel
som medlem


