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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!

Öppettider:    Mån-fre 9-18      Lör-sön 10-15         Hunnebostrand
Tel: 0523-50305     Mail: butiken@solliden.nu    www.solliden.nu 

DIN TRÄDGÅRDSMÄSTARE

0524-128 40, Öppettider se: www.munkedalsplantskola.se

Trädgårds- amatörer får

10%
rabatt på
växter

TRÄDGÅRDSAMATÖRSDAGAR
Lördag 22 april och lördag 12 augusti  
kl 10–16 Då lämnas 20% rabatt för medlemmar.  

För mer info och fler aktiviteter se hemsidan och facebook.
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Missa inte ny studiecirkel

Vår krets har växt så det knakar under 
pandemiåren. När studiecirkelverksam-
heten nu startar upp vänder vi oss därför 
främst till dig som är ny medlem i vår 
förening. Att vara med i en studiecirkel är 
ett bra sätt att lära sig mer samtidigt som 
man knyter nya kontakter.

Det första cirkeltillfället blir söndagen den 
12 februari klockan 14.00 i Studiefrämjan-
dets lokaler på Kungsgatan 37A i Udde-
valla. Den första träffen ägnas åt frösådd 
under ledning av Ingegerd Andreasson 
och Ulla Björk. 

Vid första cirkeltillfället utformas en plan 
för kommande träffar. Om intresset är 
stort kan det bli fler grupper, eventuellt 
även i Vänersborg. 

Frågor och anmälan till ullaviolabjork@
gmail.com senast den 31 januari.

Få information via mejl

Inför föredrag eller andra aktuella aktivi-
teter skickas det ut mejl till oss medlem-
mar. Utskick sker till alla som anmält sin 
e-post vid registrering.
Du kan själv gå in och fylla i eller ändra din 
e-postadress i medlemsregistret på  
tradgardsamatorerna.se/bli-medlem.

Har du frågor om ditt medlemskap kan du 
ställa dem till Mats Karlsson, se sid 22 för 
kontaktuppgifter.

Vi vill gärna se Din trädgård! 
Bohuslän-Dalslandskretsen är glada 
och tacksamma över att även i år kunna 
presentera många trädgårds ägare 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 trädgårdsama tör bor. 

Innehåll
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Ordföranden har ordet

Hej alla!

Nytt år och nya tag! Det har ju varit någ-
ra lugna månader i trädgården men nu är 
det dags att planera för kommande säsong.  
Frölistan hade ju en hel del att erbjuda så nu 
ska krukor, sålådor och jord fram. Jag tror 
att allt kommer att gro och ge mig ett fan-
tastiskt tillskott i rabatter och krukor! Ja, så 
där går ju tankarna varje vinter och vår men 
drömmen är oftast bättre än verkligheten, i 
alla fall hos mig. Men, jag brukar bli ganska 
nöjd i ändå.

En studiecirkel planeras att starta i febru-
ari, i första hand för nya medlemmar. Där 
ska vi bland annat ägna oss åt frösådd. Se 
sidan 3 i programmet. Planen är också att vi 
ska starta upp trädgårdsringar på lite olika 
platser. En trädgårdsring är en grupp ama-
törer som träffas i varandras trädgårdar, 
diskuterar, planerar och tipsar varandra. 
Upplägget kan variera beroende på grup-

pens önskemål. Både gamla och nya med-
lemmar är välkomna.

Allting stiger i pris, bland annat kostna-
den för att producera programbladet som 
du håller i handen. Kretsens avgift har 
länge varit oförändrad men höjs nu från 
årsskiftet från 50 kronor till 75 kronor. På 
årets ombudsmöte beslutades att riksför-
eningens avgift höjs med 50 kronor till 250 
kronor från och med den 1 juli 2023. Den 
totala årsavgiften kommer alltså att bli 325 
kronor. 

Ett säkert vårtecken är Nordiska träd-
gårdar på Stockholmsmässan som går av 
stapeln 30 mars - 2 april. Det finns möjlig-
het för alla medlemmar att sälja sina egna 
växter där.  Om du är intresserad, kontakta 
charlotte.ostring@ yahoo.se senast den 31 
januari. Nu ser jag fram emot vårens före-
läsningar och trädgårdsbesök. Snart spirar 
det! 

Ulla Björk

I samarbete med:

Bild: Julia Forsberg

Kretsens ordförande Ulla Björk 
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Föredrag och andra träffar på Thordéngården  

Vintern och vårens medlemsträffar

Söndag den 22 januari kl. 15.30
Föredrag av Boban Kalmar

Hur kan vi odla på sätt som gör att jor-
den blir mer fruktbar och mer levande 
för varje år? Boban Kalmar är träd-
gårdsmästare och arbetar på Stiftelsen 
Tobiasgården i Kareby. Han kommer 
tala om jorden och olika sätt att revita-
lisera jorden, exempelvis kompostering, 
täckodling, gröngödsling, liksom sätt att 
öka den biologiska mångfalden ovan och 
i jorden.

Söndag 26 februari kl. 15.30  
Årsmöte  med föredrag av Jonas Bengtsson

Jonas är perennodlare och startade 
Djupedals Plantskola för 39 år sedan. 
Där produceras både mindre vanliga, 
och vanliga perenner för partiförsäljning.  
Han kommer att berätta för oss om nyare 
perenner, modevågor, hur nya sorter blir 
till och lite om namnsättning Vänligen se 
kallelsen på sidan 21 för detaljer.

Söndag 26 mars kl. 15.30 
Föredrag av Ivar Edvinsen

Ivar har i drygt 
50 år intresserat 
sig för svenska 
och europeiska 
orkidéer. 
Sedan 2000-talets 
början har odling 
och hybridisering 
av vinterhärdiga 
orkidéer tagit fart och därmed har också 
priserna hamnat på en nivå som ”vanliga” 
trädgårdsodlare orkat med. Under före-
draget visar han arter och hybrider han 
odlat och hur han odlat dessa.

Söndag den 23 april kl. 15.00
Medlemmarnas växtmarknad
Här har du möjlighet att både köpa och 
sälja växter. Säljarna anmäler sig till  
Anne-Marie Olsson tel 073-648 74 06,  
annemarieolsson@hotmail.com senast den 
10 april 2023.

Alla STA-medlemmar är välkomna att lyssna på våra föredrag på Thordéngården i 
Uddevalla, men även du som ännu inte är medlem är välkommen.

Entréavgiften är 70 kronor, om det inte står något annat i programbladet. Swish finns.
Kaffe med dopp ingår. På entrébiljetten lottas det ut flera fina vinster med trädgårdsan-
knytning.
Du är välkommen klockan 15.30 så hinner vi träffas, prata och dricka kaffe innan fö-
redraget börjar en halvtimma senare, klockan 16.00. Du får gärna skänka plantor eller 
annat växtrelaterat, exempelvis böcker, tidningar, fröer eller krukor till vårt lotteriebord. 
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Programmet i tidsordning
 

                                                      

                                                                                                   * Trädgårdar du kan besöka 2023 

Januari

 22 Söndag 15.30 Boban Kalmar håller föredrag  ................................................................ 5

Februari

 12 Söndag 14.00 Start studiecirkel, anmälan krävs ........................................................... 3

 26 Söndag 15.30 Årsmöte med föredrag av Jonas Bengtsson ....................................... 21

Mars

 26 Söndag 15.30 Ivar Edvinsen håller föredrag .................................................................. 5

April

 22 Lördag  10.00–16.00 Trädgårdsamatörsdag på Munkedals plantskola ............................... 2

 23 Söndag 15.00 Medlemmarnas miniväxtmarknad på Thordéngården .................... 5

Maj

  7 Söndag 10.00–15.00 Trädgårdsamatörernas dag på Nisses växter ..................................... 24

   7 Söndag 12.00–17.00 * Irén Börjesson  ........................................................................................... 11

 14 Söndag 10.00–13.00 Växtmarknad Bergs Handelsträdgård ................................................... 20

 16 Tisdag 15.00–19.00 * Elise och Göran Mauritzson ................................................................... 14

 20 Lördag 11.00–17.00 * Runa och Lennart Olsson ........................................................................ 14

 21 Söndag 12.00–17.00 * Irén Börjesson  ........................................................................................... 11

 25 Torsdag 18.00–21.00 * Irén Börjesson  ........................................................................................... 11

 27 Lördag från 08.00 Dagsresa till Halland ................................................................................... 9

 28 söndag 12.00–18.00 * Elise och Göran Mauritzson ................................................................... 14

Juni

  3 Lördag 11.00-14.00 Växtmarknad i Regementsparken ........................................................... 20

  4 Söndag 15.00-17.00 * Helena och Lars-Olof Tunbrå ................................................................. 15

 26 Söndag 12.00–15.00 * Lotta Bernler ............................................................................................... 10

 27 Tisdag 15.00–19.00 * Elise och Göran Mauritzson ................................................................... 14

 28 Onsdag 15.00–19.00 * Elise och Göran Mauritzson ................................................................... 14

30-2 juli       Fredag-söndag Riksmötet 2023 i Uppsala – se upplandskretsensta.n.nu/riksmoe-

tet-2023
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Juli

  2 Söndag 10.00-16.00 * Anne-Marie Olsson .................................................................................... 14

  2 Söndag 12.00-18.00 * Marie Johansson ........................................................................................ 12

  2 Söndag 10.00-17.00 * Kerstin och Leif Löf................................................................................... 13

  5 Onsdag 15.00-19.00 * Elise och Göran Mauritzson ................................................................... 14

  9 Söndag 11.00–16.00 * Eva Wandenor ............................................................................................ 15

  8 Lördag   10.00–13.00 Inköpsresa till Tommy Ahnby .................................................................. 21

 16 Söndag 12.00-18.00 * Marianne Karlsson .................................................................................... 13

 16 Söndag 12.00-18.00 * Bente och Jan Stenberg........................................................................... 15

Augusti

 12 Lördag 10.00–16.00 Trädgårdsamatörsdag hos Munkedals Plantskola ............................. 2

 12 Lördag 11.00-17.00 * Runa och Lennart Olsson ........................................................................ 14

 12 Lördag 10.00–13.00 Inköpsresa till Tommy Ahnby .................................................................. 21

 13 Söndag 11.00-16.00 * Eva Wandenor ............................................................................................ 15   

 13 Söndag 12.00-18.00 * Roland Gustavsson .................................................................................... 11

 20 Söndag 09.30 Växtmarknadsresa till Göteborg  ............................................................ 9

Bild: Privat
Elise och Göran Mauritzons trädgård är en av de inspirerande trädgårdar du kan besöka vår och sommar 2023.
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Vi har möjlighet att följa med på de andra västsvenska kretsarnas resor i mån av plats.
Se vidare under respektive krets hemsida. 

Dagsresa till Halland            Lördag 27 maj

I år går vår dagsresa till Halland. Vi 
startar från Bohusläns museum klockan 
08:00. Bussen kan stanna för påstigning 
i Ljungskile, Munkeröd och Kungälv.
Dagen inleds på Höråsens plantskola  
i Tvååker. En innehållsrik plantskola som 
nyligen bytt ägare, men den tidigare äga-
ren finns fortfarande kvar i bakgrunden. 
Den har dessutom byggts ut.

Därefter åker vi vidare till en villaträd-
gård i närheten. Sedan går vår färd vidare 
söderut till Heberg. Här besöker vi en stor 
trädgård på landet. Ägaren är fotograf, 
så vi kan se fram emot en trädgård som 
säkert är planerad med en extra god blick.

Dagen avslutas i Lindarnas trädgård  
i Vallda. Det är en 4 000 m2 stor trädgård 
i lantlig miljö med ett mångskiftande 
innehåll.

Vi är tillbaka i Uddevalla cirka klockan 
19:30. Priset för resan är 370 kronor och 
vi behöver vara minst 30 personer för att 
resan skall bli av.

Bindande anmälan senast den 12 maj till 
Elise Mauritzson tel. 076-317 96 90 eller 
mejl:lunna331@hotmail.com.
Betalning sker vid anmälan till kretsens 
konto: bankgiro 343-2531
Tag med matsäck för hela dagen.

Växtmarknadsresa till Göteborg     Söndag 20 augusti

Årets gemensamma växtmarknad arrang-
eras av TAG och den äger rum i Skatås 
utanför Göteborg.
Till de gemensamma växtmarknaderna 
brukar det komma riktigt många säljare 
från både när och fjärran. Växtmark-
naden pågår mellan 12:00 –14:00. Efter 
växtmarknaden besöker vi två vackra 
trädgårdar, innan vi åker hemåt igen.

Avresa från Bohusläns museum klockan 
09:30 och bussen kan stanna i Ljungskile, 
Munkeröd och Kungälv. Vi är tillbaka i 
Uddevalla cirka klockan 18:00.

Priset för resan är 325 kronor och vi be-
höver vara minst 30 personer för att resan 
skall bli av.

Bindande anmälan senast den 1 augusti 
till Elise Mauritzson tel.076-317 96 90 
eller mejl: lunna331@hotmail.com.
Betalning sker vid anmälan till kretsens 
konto: bankgiro 343-2531
Tag med matsäck för hela dagen.
Vill du vara med och sälja växter har du 
möjlighet att ta med 3-4 backar i bussen. 
Ytterligare information till säljare kom-
mer att finnas på TAGs hemsida.
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Trädgårdar du kan besöka 2023
De står i bokstavsordning efter efternamn.

Lotta Bernler Söndag 26 juni 12.00-15.00

En uppvuxen trädgård med stora mängder rhododendron, magnolior och andra buskar 
och träd. Trädgården ligger i en norrsluttning utanför Ljungskile och är cirka 3 700 m2. 
Gränsen mellan naturen och det odlade är ibland lite diffus. I de skuggigare delarna av 
trädgården är också många hostor planterade. På den tidigare ängen finns i dag många 
perennplanteringar med bland annat en stor samling av ovanliga skägglösa irisar, dag-
liljor och nävor. Kring midsommar blommar de skägglösa irisarna som bäst. 

Vägbeskrivning: Ring Lotta för vägbeskrivning, 073-021 72 99.
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Irén Börjesson                                                                                                      Söndag 7 maj 12.00–17.00  
                                                                                                                             Söndag 21 maj 12.00–17.00 
                                                                                                                             Torsdag 25 maj18.00–21.00

Välkomna till Röstorp på Tjörn, en stor,  kuperad 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 mörkret faller på är flera 
delar ljussatta. Efter tillbyggnad av torpet 2008 har hela baksidan gjorts till en träd-
gårdsdel med många träd, buskar, perennrabatter, bäck och damm. I den numera 
tillväxta”Berras backe” finns ett 100-tal roddar och R loderi ”King George” brukar 
blomma i mitten av maj. Det finns sittplatser om ni vill koppla av med en fika. Över-
skottsplantor 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. Har du svårt 
att hitta så ring till Irén på 070-588 15 22 eller 0304-66 06 03. Buss kan endast tas emot 
efter överenskommelse.

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 Sundsbyvägen. 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).

Roland Gustavsson             Söndag 13 augusti 12.00-18.00 
Storehagsvägen 67, Uddevalla, 0522-873 38, 070-092 73 38
storehagenskaktusar@gmail.com 

En mycket annorlunda trädgård med många exotiska 
växter, mest känd för den sibiriska lotusen som plante-
rades 2009. Här finns stora stenpartier byggda helt utan 
jordinblandning, varav ett i ren lava, stora samlingar 
suckulenta växter och alpiner. Sju bassänger och dam-
mar med många fiskarter och näckrosor, tre dammar 
inomhus med tropiska arter som Victorianäckros och 
Blå Jättelotus.

Vägbeskrivning:  Kör E6 norrut från Uddevalla, efter ca 6 km 

från Torp-rondellen sväng av vid skylt Hogstorp. Sväng ome-

delbart 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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Marie Johansson                                      Söndag 2 juli 12.00–18.00
Astors väg 11, 444 61 Stora Höga, 076-843 66 52

Välkommen till vår trädgård! Det är en mindre villaträdgård som är rätt 
så ny, bara fem år gammal. Den ligger på ett berg där vi låtit det vara berg 
i dagen på framsidan med dammar och stora härliga perennplanteringar. 
Baksidan håller på att bli rhododendronskog med befintlig tall och nyplan-
terade roddisar i bergsskrevorna. Vi har stora härliga uteplatser med kruk- 
planteringar. Här finns även gott om dahlior och sommarblommor, annueller, i rabat-
terna. Det är sandjord på tomten så en stor del av växterna är torktåliga och kommer 
därför klara den klimatförändring vi nu är inne i. Fika och växter kommer att finnas till 
försäljning.

Vägbeskrivning:  Väg 160, i Stora Höga sväng ner vid skylt Getskär, Arena. Höger på Långavägen 

innan Getskärs badplats. Vänster på Astors väg. Följ vägens kurvor, höger,vänster, höger. Grått 

trähus, nr 11.

Torktåliga växter och berg i dagen är något av allt du kan inspireras av i Marie Johanssons trädgård den 2 juli.

NY 
för 

2023
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Marianne Karlsson                                     Söndag 16 juli 12.00-18.00 
Aspebohl 120, 464 63 Brålanda,  
070-656 55 79, 0521-30945. Hemsida: www.aspebohl.se 
Trädgården är stor, ca 8 000-10 000 m2, med ett stort berg som är omgivet av rabatter, där 
det blandas friskt med rosor, buskar, perenner och sommarblommor. En stor naturlig 
damm. Växthus där odlingen sker i sand med gräsklipp som täckning. Grönsaker odlas i 
hemmagjorda betonglådor.

Vägbeskrivning: Riksväg 45 till Brålanda. Sväng in vid tappen, genom hela samhället. Höger vid 

stoppskylt. Kör ca 100 meter, vänster skylt ”V. Bleken”. Kör cirka 4 kilometer, sväng höger mot 

”Dals Rostock”. Kör ca 400 meter, vänster före röd dalslandsstuga. Gården ligger 150 meter in.

Kerstin och Leif Löf                     Söndag 2 juli 10.00–17.00
Kil 408, Hjälteby, Tjörn, 073-033 00 91.
Äldre trädgård som fått nytt liv. Vi försöker skapa samband mellan ute och inne. Träd-
gården ligger skyddad av en hög bergvägg och har många spännande rum. Rhododen-
dron, primulor, dahlior och många perenner finns hos oss. Välkomna under juni-sep-
tember! Det finns möjlighet till fika.

Vägbeskrivning: Från stora Tjörnbron kör väg 160 rakt fram förbi trafikljusen, fortsätt förbi 

rondellen vid Almö Livs. Efter ytterligare 2 kilometer ta av till vänster vid fartkamera på vänster 

sida. Kör 250 meter på en grusväg och ta sedan av till höger.
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Elise och Göran Mauritzson                                Tisdag 16 maj 15.00–19.00
              Söndag 28 maj 12.00-18.00
        Tisdag 27 &  onsdag 28 juni 15.00-19.00
                 Onsdag 5 juli 15.00-19.00
Lunna 331, Stillingsön Orust, 076-317 96 90.
Vi har inte så många parkeringsplatser, därför försöker vi sprida besöken genom att ha 
öppen trädgård under flera dagar. Däremot finns det många sittgrupper så ta gärna med 
kaffekorg för en fika i det gröna. I månadsskiftet maj-juni blommar många av våra 
rhododendron och slutet av juni början av juli är bästa tid för alla våra busk- och klät-
terrosor. Det finns också många roliga träd och buskar att titta på i vår cirka 

3 000 m2 stora trädgård. Magnolior är en favorit. Göran gillar att sticklings-
föröka, främst rosor, så det brukar finnas många småplantor i drivbänkar-

na. Samåk gärna, ont om parkeringsplatser. Det finns 
även möjlighet att parkera vid grannfastigheten längst 

nere vid stora vägen.

Vägbeskrivning: Väg 160 från Tjörn, avtagsväg strax före 

Henån, märkt Slussen. Från Rotviksbro mot Orust, av-

tagsväg vänster vid Gåre Torg märkt Slussen. Åk genom 

Slussen och efter ca 3,5 km sväng vänster vid busshåll-

plats Lunna, andra gula huset på vänster sida. 

Anne-Marie Olsson                                Söndag 2 juli 10.00-16.00
Hjälmvik 214 Varekil, 073-648 74 06. 
En blandad trädgård med olika rum. Här finns ca 400 rosor, många sticklingförökade.
En stenanläggning med många träd och ett fint berg. Även magnolior, rhododendron, 
pioner och perenner finns i trädgården.

Vägbeskrivning: Väg 160, vid Varekil sväng in mot centrum, genom samhället, tredje huset på 

höger sida efter Stala byggdegård.

Runa och Lennart Olsson             Lördag 20 maj 11.00-17.00
         Lördag 12 augusti 11.00-17.00
Svensland 420, Uddevalla, 076-315 43 31.
Vi har en stor tomt i söderläge med många olika träd, buskar och  rhododendron. En 
del rosor, klotklippta buxbom och många perenner. Hemmagjorda klätterstöd och 
installationer, även olika stenanläggningar.

Vägbeskrivning: Från E6 avfart 97 vid Simons Värdshus, Hogstorp. Följ sedan gamla E6 norrut, 

parallellt med motorvägen ca 1 km. Vid skylt Munkedal sväng höger, andra huset grönt.  
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Bente och Jan Stenberg             Söndag 16 juli 12.00-18.00 
Granåsvägen 18 D, Vargön, 076-876 85 05. 
En trädgård på cirka 1 000 m² med många olika teman. Japaninspirerat, vitt hörnpar-
ti, stenpartier, woodland, perennrabatter. Här finns en damm med bro, pergola och 
uppbyggda murar, stenläggningar. Mycket trädgårdskonst, allt från rost till betong. 
Välkomna till vår oas i tillvaron.

Helena och Lars-Olof Tunbrå                  Söndag 4 juni 15.00, 16.00, 17.00 
Liden, Stora Krossekärr, Orust, 070-848 08 56. 
I Krossekärr ligger vår trädgård med över 300 rhododendron och andra träd, däribland 
flera magnolior. Blomningen brukar vara mest intensiv i månadsskiftet maj/juni. Vis-
ningarna sker klockan 15.00, 16.00 och 17.00.
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 vänster 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.  

Eva Wandenor                                 Söndag 9 juli 11.00-16.00
        Söndag 13 augusti 11.00-16.00
Krukmakarevägen 27, Ödsmål, 070-932 52 53
Liten villaträdgård  med buskar, rosor och perenner. Överskottsväxter till försäljning. 
Det finns möjlighet till fika och till besök i konstnärsateljé. 
 
Vägbeskrivning: Från Stenungsund. Kör norrut mot Ödsmål. Ta till höger i rondellen i Ödsmål. 

Sedan första vänster, Vikevägen. Följ den tills den går över i Krukmakarevägen.
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Ewa Alfredsson
070-650 94 97
Trädgård i lantlig miljö i kanten av björkskogen. En blandning av gammalt och nytt i 
olika oaser. Pelargonutställning, mormorsrabatt, rabatt med zinkkrukor, den rostiga 
avdelningen och rabatter i gruset bland annat.

Vägbeskrivning: Vid väg 928, 14 kilometer från Munkedal mot Hedekas, 9 kilometer från Hedekas 

mot Munkedal. Lillegärdet, Gunnarsröd.

Birgitta och  Sven-Olof Andersson
Birgitta 073-031 83 60, Sven-Olof 070-310 11 79, birgitta.edet@gmail.com
Trädgård i två etage, med såväl köksträdgård, frukt och nyttoodling. Ett växthus för 
odling och ett för trevnad. Trädgården är ursprungligen från 1936, men har varje år 
sedan 1976 ändrats och omdanats. Olika träd och buskar, klematis och en liten damm. 
Vi har trädgården för att utveckla vår kreativitet. En av oss står för ideerna och som ett 
team genomför vi dem.

Vägbeskrivning: Södra Vägen 6 Lilla Edet

Ann-Louise och Sven-Erik Beigler
Du som är intresserad av att titta på ovanliga blåsippor är välkommen att besöka vår 
trädgård under sippornas blomningstid. Detta gäller framför allt de blåsippor som 
finns beskrivna i TA 2:2016. För att vara säker på att blåsipporna blommar rekommen-
deras ett telefonsamtal 0303-135 98.

Vägbeskrivning: Enklast kommer man hit om man kör motorväg E6 till avfart mot Marstrand-Yt-

terby. 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.

Ulla Björk 
Rönningevägen 810, Frändefors, 070-664 35 66.
En trädgård som ligger i skogsbrynet med många vackra rosor samt många träd och 
buskar. Mycket som blommar hela säsongen. Stoltheten är ett Judasträd som blommar 
på bar kvist tidigt på våren. Här finns det också växthus och orangeri.

Irén Börjesson      sidan 11

Ring så visar vi
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Gunilla och Ulf Eriksson
Bråttkärr 101 47295 Varekil Tel:070-524 97 58
Vi visar gärna vår trädgård om vi kommer överens om tid per telefon. Vi bor halvtid på 
Skogstorpet strax utanför Varekil sedan drygt 40 år. Det var från början en liten torp-
stuga med några få rabatter.  Under åren har det blivit fler och fler odlingar och vi har 
byggt ett växthus där vi odlar och myser. Vi har rosor, digitalis, stockrosor och mycket 
annat. Den största blomsterprakten är i början på sommaren men mycket blommar 
hela säsongen.

Vägbeskrivning: Från Varekil centrum ta Stalavägen väg 733 ca 1 km.Efter 70-skyltarna är det 

bara 200 meter till en mycket liten väg till vänster. Kör direkt till vänster in på en äng. Med 

GPS Bråttkärr 101.

Roland Gustavsson       sidan 11

Monica och Göran Hermansson
Alen 2, Hjälteby, 0702-307434 alt. 070-4835263.
Vi har en liten jordbruksfastighet här på Tjörn där vi genom åren har planterat en 
mängd olika rhododendron, magnolior samt många perenner bl.a. hostor och dagliljor 
som nu kan beskådas. Välkomna!

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.

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

Marianne Karlsson       sidan 13

Inga-Britt och Benny Karlsson
Bergkullevägen 480, Trollhättan, 070-322 43 75. 
En liten trädgård med inriktning på små växter, en blandning av rododendron, barr-
växter och perenner. Om utförlig vägbeskrivning önskas ring gärna dagen innan.

Bertil Larsson
Brunnsvägen 68, Dals Rostock, Tel 070-581 05 26. 
En innehållsrik trädgård med alltid något intressant hela året. Från mitten av april till 
hösten
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Vägbeskrivning: Brunnsvägen är en genomfartled i Dals Rostock. Från E45 Norra rondellen i 

Mellerund väg 166 mot Halden ca 5 km, ta vä mot Dals Rostock/Brålanda

Kerstin och Leif Löf       sidan 13

Sonny Magnusson
Nygårdsvägen 15, Vargön, 070-615 73 50 alt. 073-843 77 00.
Vår trädgård är ca 300 m² och består av stenpartier och sandplanteringar med mi-
niatyrbarrväxter och häxkvastar. Den har också en blandning av höst- och vårljung, 
dvärgrhododenron och många olika stenpartiväxter.

Elise och Göran Mauritzson      sidan 14

Haide och Thomas Mellgren
Kappenvägen 17, Vänersborg. 076-879 59 19 (Haide) 070-246 06 57 (Thomas)
thomas.mellgren@hotmail.com
En artrik villaträdgård. Alpiner odlas i stenpartier och tråg. Rododendron och ljung i 
upphöjda surjordsbäddar. Här finns också små barrväxter och gammaldags rosor.  
Målet 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 Kappenvägen 17.

Anne-Marie Olsson      sidan 14

Birgitta och Sune Olsson
Stengodsvägen 3 i Ödsmål, 070-564 28 47. 
En mindre villaträdgård som med åren har blivit ganska uppvuxen så buskar och träd 
börjar få lite storlek. Det är framför allt Birgitta som är trädgårdsintresserad och tycker 
om när det är tättplanterat så att den ena växten väver in i den andra och bildar en 
enhet. Dessutom är Birgitta förtjust i rostigt trädgårdspynt. Sune är händig och har 
tillverkat en hel del av ’pyntet’ som finns i trädgården. I mars blommar snödropparna, i 
april blåsippor och julrosor, i juni bl a aklejor, iris, nävor och pioner. När de få rosorna 
har blommat över i slutet av juli, är det blad i olika färger och former som ger liv åt 
trädgården. Se http://gladjekallan.bloggspot.se/

Vägbeskrivning: Stengodsvägen 3 i Ödsmål. I Ödsmålsrondellen håller du mot Svenshögen. Efter 

ca 70–100 m sväng vänster in på Vikevägen. Fortsätt rakt fram tills du passerat idrottsplatsen 

som ligger på höger sida. Efter den svänger du första till höger och efter ca 50 m sväng vänster in 

på Stengodsvägen.
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Runa och Lennart Olsson                      sidan 14

Bente och Jan Stenberg     sidan 15 

Börje Thorstensson 
Rinnela 102, Svenshögen, 070-476 29 91 
En trädgård med skiftande karaktär. Tallskog blandat med rhododendron, magnolia, 
ljung och andra barrväxter. Jag har i många år sått och sticklingsförökat rhododendron 
så det finns många ovanliga rhododendron i trädgården. Det finns mycket plats att 
strosa runt. Ta gärna med er fika och sitt och njut när ni tittar på blomsterprakten 
som kommer i vår. Ring och avtala tid. Välkomna!
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 järn-

vägskorsning. Kör ytterligare 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.

Ewa Wandenor      sidan 16
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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. 
 
Bergs Handelsträdgård       Söndag 14 maj 10.00-13.00

Säljare anmäler sig till Anne-Marie Olsson, 073-648 74 06 eller e-post: 
annemarieolsson@hotmail.com. 
 
Regementsparken I 17, Uddevalla       Lördag 3 juni 11.00–14.00

Säljare anmäler sig till Anne-Marie Olsson, 073-648 74 06 eller e-post: 
annemarieolsson@hotmail.com. Platshyra 1-4 meter =100 kronor, därefter 50 kronor 
per meter. Alla säljare lämnar tre växter till lotteriet. 
 
Västsvenska kretsarnas gemensamma 
växtmarknad i Göteborg                  Söndag 20 augusti 12.00–14.30 
Utförligare information kommer i TrädgårdsAmatören nr 2 2023. 

Till växtmarknaderna tar säljare med egna bord, om inget annat anges. 
Endast fräscha, väl omskötta och pigga växter tas med till försäljning och etikett med 
vetenskapligt namn (gärna svenskt också), pris och säljarens namn ska finnas i krukorna. 
Utförligare information är alltid uppskattad.

Bild: Julia Forsberg 
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Årsmöte
Kallelse till årsmöte i Bohuslän-Dalslandskretsen.

Söndag 26 februari kl 16.00 i Thordéngården.

Frågor och förslag rörande verksamheten ska tillställas styrelsen 

skriftligen före den 1 februari 2023.

Verksamhetsberättellse , ekonomirapport samt valberedningens förslag kommer 

i god tid att mejlas ut till alla medlemmar som anmält giltig e-postadress. 

Två inköpstillfällen hos Tommy Ahnby 
Lördag den 8 juli 10.00-13.00 och lördag den 12 augusti 10.00–13.00 

Det här vill du inte missa! Inköpstillfällena hos Tommy Ahnby gäller endast för med-
lemmar. Här har du chans att hitta 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 E 6 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. 



22

Styrelsen
Ordförande: Ulla Björk, 070-664 35 66  .........................................................................................................  ullaviolabjork@gmail.com

Vice ordförande: Anne-Marie Olsson, 073-648 74 06 ........................................................................ annemarieolsson@hotmail.com

Sekreterare: Nina Wounsch, 076-213 93 67 ...............................................................................................  nina.wounsch@outlook.com

Kassör: Owe Olsson,  070-729 65 80  ................................................................................................................. owe.j.olsson@gmail.com

Övriga ledamöter:  
Bente Stenberg, 076-8768505  ....................................................................................................................... bente.stenberg@gmail.com 
Margaretha Brandt, 070-682 73 54  ................................................................................................... margaretha.brandt@hotmail.com 
Mats Karlsson, 073-570 10 66 ........................................................................................................................mats_karlsson5@yahoo.com  
Suppleanter: 
Annika Mohlin, 070-666 53 72  ........................................................................................................................ annika.mohlin@hotmail.se

Julia Forsberg, 070-445 23 44  ...................................................................................................................... juliaforsberg79@gmail.com 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Valberedning: 
Monica Magnusson, 0521-255235, 073-5020411............................................................................monicamagnuzzon@hotmail.com 
Maria Joelsson, 070-82 54 413 
Helen  Johansson 
Revisorer: 

Roger Karlsson, 0522-376 80 och Lilian Axelsson 0522-742 85

Programkommitté: 
Irene Andersson, 070-270 29 25 ....................................................................................................................... irene@spinndottermin.se 
Gunnel Savemo, 073-157 51 04 .................................................................................................................  savemogunnel65@gmail.com 
Inger Silvenius 073-654 54 43 ...............................................................................................................................  silvenius@outlook.com 
Kursansvarig: 
Vakant  .....................................................................................................................................................................................................................

Medlemsansvarig:: Mats Karlsson, 073-570 10 66 ....................................................................................mats_karlsson5@yahoo.com  
Reseansvarig: Elise Mauritzson, 076-317 96 90  ............................................................................................... lunna331@hotmail.com

Annonsansvarig: Bente Stenberg, 076-8768505   ....................................................................................... bente.stenberg@gmail.com

Programblad: Julia Forsberg 070-445 23 44  ............................................................................................. juliaforsberg79@gmail.com 
Webbredaktör: Göran Hermanson 070-230 74 34  ............................................................................................ goran@alentradgard.se

Hemsida: www.stabod.se  

Omslagsbild: Julia  Forsberg   Tryck: Risbergs Information och Media AB
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Årets perenn 2023
Backsippa, Pulsatilla vulgaris

Backsippa är en ljuvligt vacker, långli-
vad och härdig perenn som värmer våra 
hjärtan när vi behöver det som mest. Så 
snart trädgården vaknat ur vintervilan 
slår de stora, färgstarka blommorna ut. 
Fulla av liv i sig själva, men också genom 
de insekter som här bjuds på nektar och 
pollen vid en tid då tillgången är begrän-
sad i naturen.

Backsippan blir ungefär 20 cm hög 
och blommar i april till maj med stora, 
klockformade blommor. Backsippans 
silverskimrande blad sitter i rosetter vid 
markytan och utvecklas fullt ut först efter 
blomningen. Då bjuder backsippan också 
på ytterligare en show med sina läckra 
fröställningar. Backsippa är viktig för den 
biologiska mångfalden. För humlor som 
flyger tidigt på våren är den värdefull som 
matkälla, inte minst för nyvakna humle-
drottningar som ska börja bygga bo. Den 
är också en värdväxt för två rödlistade 
fjärilar, smaragdgrön lundmätare och 
större vitbandsvecklare.

Medlemskortet 
Kommer med e-post för de som anmält 
en e-postadress. Titta så att meddelandet 
inte sorterats som skräppost.  
Till övriga kommer inbetalningsavin med 
medlemskortet som brev med posten 
Medlems kortet berättigar till diverse 
rabatter, kom ihåg att klippa ut och spara 
det.

Medlemsavgiften 
325 kr/år (250 kr i riksavgift + 75 kr till 
vår krets). Nya medlemmar sätter in 
avgiften på Bankgiro 468-4114. Ange 
ditt namn, adress, telnr, mailadress och 
vilken/vilka lokalkretsar som du vill vara 
med i, eller Swish: 1235897384. På din 
swishbetalning vill vi att du anger ”Ny 
medlem” + ”Namn” + ”mailadress” + 
”krets”.

Vill du visa din trädgård nästa sommar?
Kontakta då Irene Andersson, se kontakt-
uppgifter på sidan 22.

Rabatt på fröer från Impecta
Medlemmar i Trädgård-
samatörerna får 10% 
rabatt på alla fröer vid 
köp på impecta.se
Ange koden 
TA23IMP i kassan. 
Rabatten gäller enbart 
på nätet, inte vid post-
order eller på mässor. 
Rabatten gäller ordinarie 
pris och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden.

Information
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En av Sveriges mest
välsorterade plantskolor

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

Trädgårdamatörernas Dag 
den 7 maj 2023

Denna dag lämnas 20% rabatt på  
vedartade växter och perenner

Välkomna!


