Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Bohuslän-Dalsland

Våren
och sommarens
program 2022
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DIN TRÄDGÅRDSMÄSTARE
TRÄDGÅRDSAMATÖRSDAGAR

Lördag 23 april och söndag 14 augusti
kl 10–16 Då lämnas 20% rabatt för medlemmar.
För mer info och fler aktiviteter se hemsidan och facebook.

Trädgårdsamatörer får

1ra0%
ba
tt på
växter

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

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
Tel: 0523-50305 Mail: butiken@solliden.nu
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Få information via mejl

Covid-19 påverkar oss

Inför föredrag eller andra aktuella aktiviteter skickas det ut mejl till oss medlemmar. Utskick sker till alla som anmält sin
e-post vid registrering.

Snart två år in i coronapandemin är det
glädjande att allt fler är vaccinerade och
därmed minskar risken att bli allvarligt
sjuka i covid-19. Vi behöver dock fortsatt
förhålla oss till myndigheternas restriktioner som kan ändras med kort varsel.

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.

Styrelsen arbetar för att kunna genomföra
vårens program. Vissa föredrag kan komma
att hållas digitalt. För fysiska möten med
många deltagare kan vaccinationsbevis
komma att krävas.

Två inköpstillfällen hos Tommy Ahnby
Söndag den 3 juli 10.00-13.00 och söndag den 14 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 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.
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Bild: Julia Forsberg
Kretsens ordförande Ulla Björk har goda förhoppningar om att vårens och sommarens program kan genomföras som planerat.

Ordföranden har ordet

foto omslag: julia forsberg Tryck: MunkReklam

Hej alla!
Det har varit så härligt att återgå till relativt ”normalläge” så att vi kunnat genomföra höstens planerade program med
innemöten och trädgårdsföredrag Jag tror
att vi alla har längtat. De två första, Ingela
Jagne och Jesper Lindblad drog fulla hus,
det tredje med Johan Nilsson var dubbelt
otursförföljt. Först blev vi tvungna att byta
tid på grund av en viktig fotbollsmatch på
Thordéngården och sedan blev det snöoväder! Inte så välbesökt! Kanske kan vi
upprepa detta föredrag vid ett senare tillfälle.
Vår växtmarknad på I 17 genomfördes,
dock lite senare på sommaren, men lyckat
blev det. Endagarsresan gick till Skaraborg,
otroliga trädgårdar och resan till gemensamma växtmarknaden i Borås med efterföljande trädgårdsbesök var också givande
Hos mig har rådjursplågan varit värre än
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vanligt, de har verkligen utökat rätterna på
sitt smörgåsbord. Ingen växt står längre säker. Det blir inte så mycket att klippa ner
till våren i alla fall!
Vårt vår-sommarprogram är lika innehållsrikt som vanligt och jag hoppas verkligen att vi ska kunna genomföra det trots
nya coronavarianter. Håll koll på vår hemsida och mejl där vi förmedlar alla eventuella ändringar. Årsmötet i februari gästas
av Karin Berglund, kanske Sveriges mest
älskade trädgårdsförfattare. I TA nr 4 finns
ett reportage om Karin gjort av vår riksordförande Madeleine Almér.
Jag hoppas att vi alla ska hålla oss friska
så att vi kan ses under vårens möten, resor
och trädgårdsbesök
Ulla Björk
Ordförande BoD
I samarbete med:

Föredrag och andra träffar på Thordéngården
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 trädgårdsanknytning.
Du är välkommen 15.30 så hinner vi träffas, prata och dricka kaffe innan föredraget börjar en halvtimma senare, 16.00. Du får gärna skänka plantor el. dyl. till lotteriet.

Vintern och vårens medlemsträffar
Söndag den 23 januari kl. 15.30
Digitalt föredrag av Emily Bratt
Emily kommer att prata om det nya
blommande trädgårdsidealet. I sin trädgård på Tjörn ser hon skönheten i varje
årstid, i både det vilda och det kultiverade
floret. Emily Bratt är trädgårdsmästare,
influencer och en drivande kraft inom
slow flowers-rörelsen i Sverige. Max 100
digitala deltagare. Föranmälan krävs
senast 20 januari. Anmäl dig via mejl till
juliaforsberg79@gmail.com
Söndag 20 februari kl. 15.30
Årsmöte med föredrag av
Karin Berglund
En trädgård är så mycket
mer än det vi ser med
ögonen eller känner med
näsan. Historia, berättelser, minnen, lust och glädje – allt kan trädgården ge
oss, om det är där vi söker
det. Karin ska berätta om
trädgårdar hon tycker om,
människor hon mött, alla
dofterna som gör henne

glad och kanske lite om att försonas med
att trädgården lever sitt eget liv och förändras i takt med att man åldras. Och ja,
det kan bli underbart då också. Vänligen
se kallelsen på sidan 21 för detaljer.
Söndag 20 mars kl. 15.30
Föredrag av Jon Hartill
Jon bor på Orust och är en duktig arborist
som kommer att prata om hur man sköter
om sina träd. Med sin gedigna akademiska utbildning och stora praktiska erfarenhet av arbete med träd och natur har
Jon samlat på sig en mängd kunskap och
teorier om träd och natur och
hur träd lever i symbios med
sin omgivning.
Söndag den 24 april kl. 15.00
Medlemmarnas växtmarknad
Här har du möjlighet att
både köpa och sälja växter.
Säljarna anmäler sig till
Anne-Marie Olsson tel 0736487406,
annemarieolsson@hotmail.
com senast den 10 april 2022.
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Programmet i tidsordning
				
* Trädgårdar du kan besöka 2022
Januari
23 Söndag 15.30

Emily Bratt håller föredrag .......................................................................
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Februari
20 Söndag 15.30

Årsmöte med föredrag av Karin Berglund...........................................

21

Mars
20 Söndag 15.30

Jon Hartill håller föredrag.........................................................................
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April
23 Lördag 11.00-17.00 *Bertil Larsson................................................................................................
23 Lördag 10.00–16.00 Trädgårdsamatörsdag på Munkedals plantskola................................
24 Söndag 15.00
Medlemmarnas miniväxtmarknad på Thordéngården.....................

13
2
5

Maj
	  1
14
21
21
22
26
26
29
30
31

Söndag 10.00–15.00
Lördag 11.00–17.00
Lördag 13.00–17.00
Lördag 10.00–13.00
Söndag - 19 juni
Torsdag 18.00–21.00
Torsdag från 08.00
söndag 12.00–18.00
Måndag 15.00–19.00
Tisdag 15.00–19.00

Trädgårdsamatörernas dag på Nisses växter......................................
* Bertil Larsson .............................................................................................
* Irén Börjesson ............................................................................................
Växtmarknad Hamntorget, Henån...........................................................
* Rune Thedin ................................................................................................
* Irén Börjesson ............................................................................................
Dagsresa till Göteborg.................................................................................
* Elise och Göran Mauritzson....................................................................
* Elise och Göran Mauritzson....................................................................
* Elise och Göran Mauritzson....................................................................

24
13
12
20
15
12
8
13
13
13

Juni
	  4 Lördag 11.00-14.00
	  4 Lördag 13.00
	  5 Söndag 15.00-17.00
	  6 Måndag 15.00-20.00
8-13
Onsdag-måndag
11 Lördag 11.00-17.00
17-19
Fredag-söndag
22 Onsdag 14.00–20.00
23 Torsdag 14.00–20.00
26 Söndag 12.00–15.00

Växtmarknad i Regementsparken............................................................
* Gunnar Bernler............................................................................................
* Helena och Lars-Olof Tunbrå..................................................................
* Börje Thorstensson....................................................................................
Flerdagsresa till Floriaden i Holland......................................................
* Bertil Larsson...............................................................................................
Riksmötet 2022 Älvsborg, Borås – håll koll på sta-alvsborg.se
* Roland Gustavsson.....................................................................................
* Roland Gustavsson.....................................................................................
* Lotta Bernler................................................................................................

20
11
16
16
8
13
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12
12
11

Juli
	  2
	  3
	  3
	  3
	  3
	  3
	  3
	  3
	  3
	  3
4
5
	  9
10
17
30
31
31

Lördag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Måndag
Tisdag
Lördag
Söndag
Söndag
Lördag
Söndag
Söndag

11.00–16.00
11.00–16.00
13.00-17.00
10.00-17.00
12.00-18.00
10.00-17.00
14.00-17.00
10.00-18.00
12.00-17.00
10.00–13.00
15.00-19.00
15.00-19.00
11.00–16.00
11.00-16.00
12.00-18.00
12.00-18.00
12.00-18.00
11.00-17.00

* Eva Wandenor.............................................................................................
* Eva Wandenor.............................................................................................
* Irén Börjesson..............................................................................................
* Marianne Karlsson.....................................................................................
* Elise och Göran Mauritzson....................................................................
* Anne-Marie Olsson.....................................................................................
* Birgitta och Sune Olsson (bilden ovan)...............................................
* Runa och Lennart Olsson.........................................................................
* Bente och Jan Stenberg...........................................................................
Inköpsresa till Tommy Ahnby...................................................................
* Elise och Göran Mauritzson....................................................................
* Elise och Göran Mauritzson....................................................................
* Eva Wandenor.............................................................................................
* Eva Wandenor.............................................................................................
* Marianne Karlsson.....................................................................................
* Roland Gustavsson.....................................................................................
* Roland Gustavsson.....................................................................................
* Kerstin och Leif Löf...................................................................................

16
16
12
13
13
14
15
15
15
3
13
13
16
16
13
12
12
13

Augusti
	  6 Lördag
	  7 Söndag
14 Söndag
14 Söndag
21 Söndag
24 Onsdag
25 Torsdag

10.00–17.00
10.00–17.00
10.00–13.00
10.00–16.00
08.00
14.00-20.00
14.00-20.00

* Ewa Alfredsson............................................................................................
* Ewa Alfredsson............................................................................................
Inköpsresa till Tommy Ahnby...................................................................
Trädgårdsamatörsdag hos Munkedals Plantskola..............................
Växtmarknadsresa till Lerdala .................................................................
* Roland Gustavsson.....................................................................................
* Roland Gustavsson.....................................................................................

11
11
3
2
10
13
13
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Dagsresa till Göteborg				
På årets dagsresa skall vi inte åka så långt,
men vi kommer ändå att få se mycket fint.
Vi startar från Bohusläns museum kl.
08:00. Bussen kan stanna för påstigning i
Ljungskile, Munkeröd och Kungälv.
Dagen inleds med ett besök på Mölnlycke
Garden Centrer för lite inköp, innan vi
åker vidare den korta sträckan till Pixbo
för att se två jättefina trädgårdar. De ägs
av Lisbeth Dinsdale, TAGs ordförande
och hennes granne Elisabeth Bicok, som
också hon är aktiv i TAGs styrelse.
Dagens två sista trädgårdar ligger också
med gångavstånd från varandra. Vi be-

söker Hans Karlsson, som bl.a. är mycket
intresserad av rhododendron. Det bör
vara en fin blomning när vi kommer. I
närheten har Karin Beijer sin sevärda
trädgård. Det är en trädgård indelad i
rum och där nivåskillnaderna bidrar till
att göra trädgården varierad och naturlig.
Vi är tillbaka i Uddevalla kl. 19:00-19:30.
Priset för resan är ca 300 kronor som
betalas på bussen. Vi behöver vara minst
30 personer för att resan skall bli av.
Anmälan senast den 5 maj till Elise Mauritzson tel. 0763179690, mejl: lunna331@
hotmail.com.
Tag med matsäck för hela dagen.

Flerdagsresa till Floriaden i Holland
Följ med till Floriaden!
Vart tionde år arrangeras i Holland en
jättestor trädgårdsutställning och 2022 är
det dags igen, denna gång i Almere.
Vår resa genomförs tillsammans med
Resemakar’n.
Tid: onsdag 8/6- måndag 13/6.
Vi reser ut med Kielfärjan från Göteborg.
Dag 1 – onsdag den 8 juni
Möjlighet att gå på bussen i Vänersborg,Trollhättan, Uddevalla, Ljungskile,
Stenungsund, Kungälv och Göteborg.
Vi avreser från Stenas Tysklandsterminal
18:45 med färjan till Kiel. Del i tvåbäddshytt med våningssäng. Andra hytter som
tillval. Middagsbuffe som tillval.
Dag 2 – torsdag den 9 juni
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Torsdag 26 maj

8-13 juni

Efter frukost sätter vi oss på bussen och
åker till Hachmanns Baumschule (hachmann.de). Därefter vidare till Clematis
Westphal för att titta på vackra clematis
och kanske göra några inköp.
(clematis-westphal.de)
Vi reser sedan vidare till Fletcher Hotel
Restaurant Mooi Weluve i Putten för
middag och övernattning.
Dag 3 – fredag den 10 juni
Dags för resans höjdpunkt! Hela dagen
tillbringas på Floriaden.
I kvällningen åker vi tillbaka till vårt hotell för middag och en god natts sömn.
Dag 4 – lördag den 11 juni
Vi lämnar hotellet och besöker under da-

Dag 5 – söndag den 12 juni
Dagen första besök blir i den stora parken
Planten un Blomen i Hamburg.
(plantenunblomen.hamburg.de)
Här finns många olika trädgårdar, t.ex
rosenträdgård, medelhavsträdgård och en
japansk trädgård för att nämna några.
Vårt sista besök blir på Ellerhoop Thiensen arboretum. Här finns en mängd olika
planteringar och förstås träd. Även en
liten plantskola finns, om det finns någon
plats kvar i bussen (arboretum-ellerhoop.
de). Härifrån åker vi till Kiel och vår färja,
som avgår kl. 17:45. Del i tvåbäddshytt
med våningssäng. Middagsbuffe som
tillval.

gen först plantskolan de Hessenhof i Ede
med sitt jättestora utbud (hessenhof.nl).
Därefter åker vi vidare till Mien Ruys
trädgårdar, där vi också skall äta lunch.
Mien Ruys var en av 1900- talets mest
betydande trädgårdspersonligheter. Hon
skapade här 30 idéträdgårdar, som visar
trädgårdens utveckling från 1924 till nu
(tuinenmienruys.nl).
Sista besöksmål denna dag blir Ada Hofmans vattenträdgårdar. Här spelar vattnet
huvudrollen. Trädgården är anlagd runt
tre naturliga dammar och ett stort antal
smådammar.
(devijvertuinenvanadahofman.nl/)
På kvällen kommer vi fram till Inter City
hotel i Bremen, där vi äter middag och
övernattar.

Dag 6 – måndag den 13 juni
Frukost och buss till hemorterna
Pris: 6 890 kronor per person vid minst
30 deltagare.
Ingår i resans pris: Buss, vägskatter, del i
dubbelrum 3 nätter och del i tvåbäddshytt
insides med våningssäng 2 nätter, färja
Göteborg Kiel t/r, 5 st frukost,
3 st middag, 1 lunch, alla entréer.
Tider för bussen – utresa
15.00 Vänersborg Parallellgatan 14
15.15 Trollhättan Resecentrum hpl 14-15
15.45 Uddevalla Bohusläns Museum
16.05 Ljungskile bussterminalen
16.25 Stenungsund hpl Munkeröd
16.45 Kungälv Shell Eriksdal
17.05 Göteborg Kielterminalen

Vi har möjlighet att följa med på de andra västsvenska kretsarnas resor i mån av plats.
Se vidare under respektive krets hemsida.
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Tiden för bussen – hemresa
09.45 Göteborg Kielterminalen
10.10 Kungälv Shell Eriksdal
10.20 Stenungsund hpl Munkeröd
10.40 Ljungskile bussterminalen
11.00 Uddevalla Bohusläns Museum
11.30 Trollhättan Resecentrum hpl 14-15
12.00 Vänersborg Parallellgatan 14
Tillval:
Buffemiddag på Kielbåten: 359:-(inkl.
dryck)
Lunchpaket att ta med från båten till
första lunch: 119:Enkelrum/Enkelhytt insides: 1650:Enkelrum/ Enkelhytt utsidas: 2150:Utsideshytt med våningssäng: 225:Golvstående sängar insides (smalt mellan
sängarna): 185:Golvstående sängar utsidas (smalt mellan
sängarna):365:-

Golvstående sängar insides (mer golvyta
mellan sängarna) 295:Golvstående sängar utsidas ( mer golvyta
mellan sängarna) 465:Sista anmälningsdag: 27 april.
Anmälan görs till Resemakar’n tel: 052169535.
Anmäl dig snabbt, om du vill följa med!
Efter sista februari är resan öppen för
några andra trädgårdsföreningar, om det
finns platser kvar.
Hachmann, Clematis Westphal och de
Hessenhof tar gärna emot förbeställningar. De Hessenhof dock tidigast 14 dagar
före vårt besök.
Eventuella frågor besvaras av Elise
Mauritzson, 076-317 96 90, lunna331@
hotmail.com.

Växtmarknadsresa till Lerdala		
I år är det Skaraborgskretsens tur arrangera de västsvenska kretsarnas gemensamma växtmarknad. Den äger som vanligt
rum i Lerdala. 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.
Avresa från Bohusläns museum kl. 09:00.
Påstigning även vid Trestad Center och
utefter väg 44. Priset för resan är ca 300 kr
som betalas på bussen.

10

Söndag 21 augusti

Vi behöver vara minst 30 personer för att
resan skall bli av.
Anmälan senast den 1 augusti till Elise
Mauritzson, lunna331@hotmail.com eller
0763179690.
Tag med matsäck för hela dagen.
Vill du vara med och sälja växter har du
möjlighet att ta med 3-4 backar på bussen. Information till säljare kommer att
finnas på Skaraborgskretsens hemsida
och i TA nr 2 2022.

Trädgårdar du kan besöka 2022
De står i bokstavsordning efter efternamn.
Ewa Alfredsson
6 & 7 augusti 10.00-17.00
Gunnarsröd 17, 455 96 Hedekas. 070-6509497
Trädgård i lantlig miljö i kanten av björkskogen. En blandning av gammalt
NY
och nytt i olika oaser. Pelargonutställning, mormorsrabatt, rabatt med zinkför
krukor, den rostiga avdelningen och rabatter i gruset bl a. Fika och växter
2022
kommer att finnas till försäljning.
Vägbeskrivning: Vid väg 928, 14 km från Munkedal mot Hedekas, 9 km från
Hedekas mot Munkedal. Lillegärdet, Gunnarsröd. Skylt vid vägen.

Gunnar Bernler
Lördag 4 juni 13.00
Besök Sågen, en Rhodedendronpark på 29 000 m². Vi kommer att gå i grupp guidad
av Gunnar och familjemedlemmar. Samåk gärna då det är ont om parkeringar. Obs!
Guidad visning med föranmälan till Måns Bernler 070-564 52 19. Kom i tid.
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.

Lotta Bernler
Söndag 26 juni 12.00-15.00
Trädgården ligger i en norrsluttning
utanför Ljungskile 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 många rododendron 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, 073-021 72 99. Samåk gärna, det är ont om parkeringsplatser.
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Irén Börjesson

Lördag 21 maj 13.00–17.00		
Torsdag 26 maj 18.00–21.00
Söndag 3 juli 13.00–17.00
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 trädgårdsdel 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. 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. 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 					
						
						
Storehagsvägen 67, Uddevalla, 070-0927338.
En mycket annorlunda trädgård med många
exotiska växter, mest känd för den sibiriska
lotusen som planterades 2009. Här finns 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
Victorianäckros 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.

12

22 & 23 juni 14.00-20.00
30 & 31 juli 12.00-18.00
24 & 25 augusti 14.00-20.00

Marianne Karlsson				
Söndag 3 juli 10.00–17.00
						
Söndag 17 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.

Bertil Larsson				
Lördag 23 april 11.00–17.00
						
Lördag 14 maj 11.00-17.00
						
Lördag 11 juni 11.00-17.00
Brunnsvägen 68, Dals Rostock, Tel 0705-810526.
En innehållsrik trädgård, alltid med något intressant hela året. Från mitten av april till
hösten.
Vägbeskrivning: 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					
Söndag 31 juli 11.00–17.00
Kil 408, Hjälteby, Tjörn, 073-033 00 91.
Äldre trädgård som fått nytt liv. Vi försöker skapa samband mellan ute och inne. Trädgården ligger skyddad av en hög bergvägg och har många spännande rum. Rhododendron, primulor, dahlior och många perenner finns hos oss. I vår rhododendronlund
har vi ett nytt spännande projekt på gång. Välkomna under juni-september! 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.

Elise och Göran Mauritzson

Söndag 29 maj 12.00–18.00
						
30 & 31 maj 15.00-19.00
						
Söndag 3 juli 12.00-18.00
						
4 & 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
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kaffekorg för en fika i det gröna. Blomknopparna antyder att ca 140 av runt 200 rhododendron kommer att blomma i maj/juni liksom många av våra magnolior. I juni och juli
blommar runt 270 olika busk- och klätterrosor. Det finns också många roliga buskar och
träd att titta på i vår ca 3 000m2 stora trädgård. Magnolior är en favorit. Göran gillar att
sticklingsföröka, främst rosor, så det brukar finnas många småplantor i drivbänkarna
Vägbeskrivning: Väg 160 från Tjörn, avtagsväg strax före Henån, märkt Slussen. Från Rotviksbro
mot Orust, avtagsväg vänster vid Gåre Torg märkt Slussen. Åk genom Slussen och efter ca 3,5 km
sväng vänster vid busshållplats Lunna, andra gula huset på vänster sida.
Samåk gärna, ont om parkeringsplatser. Det finns aven möjlighet att parkera vid grannfastigheten
längst nere vid stora vägen. Skylt anvisar.

Rosor och berg i dagen är något av allt du kan inspireras av i Anne-Marie Olssons trädgård den 3 juli.

Anne-Marie Olsson				

Söndag 3 juli 10.00-17.00

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.
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Birgitta och Sune Olsson				

Söndag 3 juli 14.00-17.00

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.

Runa och Lennart Olsson				

Söndag 3 juli 10.00-18.00

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.

Bente och Jan Stenberg				

Söndag 3 juli 12.00-17.00

Rune Thedin					

22 maj – 19 juni 14.00-18.00

Granåsvägen 18 D, Vargön, 076-876 85 05.
Trädgård på ca 1 000 m² med många olika teman. Japaninspirerat, vitt hörnparti,
stenpartier, woodland, perennrabatter. Damm med bro, pergola och uppbyggda murar,
stenläggningar. Mycket trädgårdskonst, allt från rost till betong. Välkomna till vår oas i
tillvaron.
Hjältebyvägen 157 Hjälteby, 070-872 78 79.
En av Sveriges största privata rhododendronparker. Här finns växthus,
damm med guldfiskar och ca 500 m asfalterade gångvägar som slingrar
sig fram genom buskaget.Parken är fullt tillgänglig för rullstolsanvändare
och barnvagnar.
Fri entré mot uppvisande av medlemskort i STA.

NY
för
2022

Vägbeskrivning: . En liten parkering finns cirka 150 meter från parkentrén på adress Hjältebyvägen 157. En stor parkeringsplats finns mittemot Fjällebros idrottsplats med adress Fjällebro 40,
cirka 1 km från parkentrén.
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Börje Thorstensson 			

Måndag 6 juni 15.00-20.00

Rinnela 102, Svenshögen, 070-476 29 91.
Har en trädgård med skiftande karaktär. Tallskog blandat med rhodedendon, magnolia,
ljung och andra barrväxter. Börje har i många år sått och sticklingsförökart rhododenron 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 järnvägskorsning. 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.

Helena och Lars-Olof Tunbrå 			

Söndag 5 juni 15.00, 16.00, 17.00

Liden, Stora Krossekärr, Orust, 070-848 08 56.
I Krossekärr ligger vår trädgård med
över 300 rododendron och andra träd.
Däribland flera magnolior. Blommningen
brukar vara mest intensiv i månadsskiftet maj/juni. Visningarna sker klockan
15.00, 16.00 0ch 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 				

2 & 3 juli samt 9 & 10 juli 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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Ring så visar vi
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 rekommenderas ett telefonsamtal 0303-135 98.
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.

NY
Ulla Björk
för
Rönningevägen 810, Frändefors, 070-664 35 66.
2022
En trädgård som ligger i skogsbrynet med mycket 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

Hans och Maj-Britt Elmvik
Hedetorpet 19, Trollhättan, 0520-479147 alt. 070-5388153.
Stor kuperad, bergig före detta skogstomt vid kanten av Öresjö. Trädgården har anlagts
i etapper under de senaste 15 åren. Många rhododendron (ca 200 stycken) blandat med
andra buskar och perennrabatter. Delvis naturtomt med ek, tall, al samt blåbärs- och
lingonris.
Vägbeskrivning: Avfart Väne Ryr på motorvägen 44 Uddevalla-Trollhättan. Kör mot Stenshult.
Vid Sågbron sväng mot Trollhättan. Ta av till höger efter ca 1 km vid skylt Hedetorpet 1-22. Efter
raksträcka på ca 200 meter, ta höger vid garage och följ sjökanten till andra huset på höger hand.
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Roland Gustavsson							

sidan 12

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, barrväxter och perenner. Om utförlig vägbeskrivning önskas ring gärna dagen innan.
Bertil Larsson				
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sidan 13

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 miniatyrbarrväxter och häxkvastar. Den har också en
blandning av höst- och vårljung, dvärgrhododenron och många olika stenpartiväxter.
Elise och Göran Mauritzson						

sidan 13

Haide och Thomas Mellgren
Kappenvägen 17, Vänersborg, 0768-795919
eller 070-2460657.
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

sidan 15

Runa och Lennart Olsson						

sidan 15

Bente och Jan Stenberg					

sidan 15

Börje Thorstensson 							

sidan 16

Ewa Wandenor						

sidan 16
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Bild: Julia Forsberg

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.
Hamntorget, Henån						
Anmälan till Elise Mauritzson,
lunna331@hotmail.com eller 076-317 96 90

Lördag 21 maj 10.00-13.00

Regementsparken I 17, Uddevalla				

Lördag 4 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 Lerdala				
Söndag 21 augusti 12.00–14.30
Utförligare information kommer i TrädgårdsAmatören nr 2 2022.
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.
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Årsmöte
Kallelse till årsmöte i Bohuslän-Dalslandskretsen.
Söndag 20 februari kl 16.00 i Thordéngården*.
Frågor och förslag rörande verksamheten ska tillställas styrelsen
skriftligen före den 1 februari 2022.

Verksamhetsberättellse , ekonomirapport samt valberedningens förslag kommer
i god tid att mejlas ut till alla medlemmar som anmält giltig e-postadress.

* Beroende på restriktioner och smittspridning kan årsmötet komma att hållas
digitalt. Medlemmar informeras om detta i förväg via mejl och vår hemsida.

Vi vill gärna se Din trädgård!
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 trädgårdsamatör bor.

Kursansvarig sökes
I vår förening finns sammantaget mycket
stor kunskap om växter, odling och trädgårdsdesign. Nu söker kretsen en kursansvarig som kan tänka sig att samordna
och leda arbetet med trädgårdsvandringar, studiecirklar och introduktion för nya
kretsmedlemmar. Kontakta ordföranden
vid intresse, se sidan 22 för uppgifter.
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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: Eva Wellander, 070-516 10 66 ............................................................................................................. eva.wellander@telia.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:
Annika Mohlin, 070-666 53 72 ......................................................................................................................... annika.mohlin@hotmail.se
Irene Andersson, 070-270 29 25........................................................................................................................ irene@spinndottermin.se
Gunnel Savemo, 0521-109 08, 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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Information
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
Medlemskortet berättigar till diverse
rabatter, kom ihåg att klippa ut och spara
det.

Årets perenn 2022
Diamantrör, Calamagrostis brachytricha
Diamantrör är ett förtrollande vackert
prydnadsgräs som kombinerar skönhet
med anspråkslöshet och en härdighet som
räcker för hela landet. Perennagruppen
har därför utsett diamantrör, Calamagrostis brachytricha, till Årets perenn 2022.
Diamantrör är en frisk växt som utvecklar
täta tuvor av klargröna, lätt överhängande
blad med gul höstfärg. Tuvorna grönskar
tidigt på våren och växer till sig i sidled i
maklig takt. Artens växtsätt är stabilt och
upprätt, mer eller mindre vasformat, med
upprättstående vippor.
Höjden kan variera en del, både beroende
på klon och på växtplats. I full sol och i
jord med måttlig fuktighet når bladen ofta
50-60 cm och blomvipporna cirka 80 cm
i höjd. Med mycket fukt och skuggigare
växtplats kan vissa kloner bli 120-130 cm
höga när de blommar. Det är på hösten
gräset är särdeles vackert men bladverket
fyller upp i planteringen hela säsongen.

Medlemsavgiften
250 kr/år (200 kr i riksavgift + 50 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 programkomittén, se kontaktuppgifter på sidan 22.
Rabatt på fröer från Impecta
Medlemmar i Trädgårdsamatörerna får 10%
rabatt på alla fröer vid
köp på impecta.se
Ange koden
TA22IMP i kassan.
Rabatten gäller enbart
på nätet, inte vid postorder eller på mässor.
Rabatten gäller ordinarie
pris och kan inte kombineras med andra
erbjudanden.
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En av Sveriges mest
välsorterade plantskolor

Trädgårdamatörernas Dag
den 1 maj 2022
Denna dag lämnas 20%
rabatt på fleråriga växter

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

Välkomna!
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