KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER
ARRANGERAR URBAN GARDEN DAY.
EVENEMANGET STÖDS AV KULTUR & TURISM,
ABF, KUNGSBACKA INNERSTADS AB,
KUNGSBACKAPOSTEN OCH TULLEN 8’S MARKNAD

www.kungsbackatradgardsvanner.se
Idé och produktion: Karina Paulsson, Lena Troedson och Clas Stenström 2015. Solitärbin från Wildlife Garden, veteranbil från Skolbilder.com.
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2. Marknadsplatsen, Ö. Villastaden
Här hittar du Ornäsbjörken (Betula pendula ´Dalecarlica). Björken kan inte föröka
sig själv – det är tack vare mänsklig omsorg den fortfarande lever. Läs mer till h.
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13. Schöldströmsg. 13,
Charlotta Lundström
Med drömmar om Junibacken välkomnar
vi dig in genom grinden till en lekfull träd
gård under äppelträden. Här går det mesta
att smaka på..
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14. Schöldströmsg. 22,
Ingbritt Johansson
Välkommen till en liten oas för alla sinnen. En trädgård som präglas av oregelbundna former, lekfullhet och flera rum
i både sol och skugga.
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Solveig Gunnarsson från kommunens
Trafik & Park-avdelning visar klockan 13
perennrabatterna Solsidan och Skuggsidan
och Sinnenas rabatt.
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Den nya centrala mötesplatsen i
Kungsbacka för odling i alla former.
Grönsaker, blommor, visioner, möten
och idéer för framtiden.
Hammerö
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17. Tullen 8:s marknad goes green!

Örter, jordgubbar, honung och mycket grönt finns att plocka och köpa med
sig hem! Marknadsstånden på Norra
Torggatan har öppet mellan 11-15!

eden

9. Söderåparken, Madeleine Huber

En oas mitt i Östra Villastan. Villaträdgård
med mycket på liten yta med stor personlig prägel.

Mindful walk i Söderåparken i centrala
Kungsbacka med trädgårdsdesigner Madeleine Huber från Mindful Garden, kl. 16.
Planteringar och skulpturer.

Litet större bostadsrättsträdgård med
buskar, perenner och några ovanliga träd,
En pallkrageodling är under uppbyggnad.
Fina reliefer för hängning under tak säljs.

10. Kyrkog. 5, gården, Helen Soovik

12. Munins v. 11, Ulrica Marklund

En bit av gamla stadsmuren finns kvar och
här odlas frejdigt i kruka. En plats i solen
med smultron, doftande kaprifol och andra överraskningar. Ett riktigt gårdshäng!

Pelargoner, perenner och en hel del trädgårdspynt i en nätt liten bostadsrättsträdgård med nytt fint spaljéstaket skapad av
en pelargonälskande norrländska.
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Mindful walk i Söderåparken i centrala Kungsbacka med trädgårdsdesigner
Madeleine Huber från Mindful Garden. Planteringar och skulpturer.

TÄVLA OM
Prenumerationer på
Kungsbackaposten.

Inlagsl

STADSODLING VID
STADSHUSET
Här har Kungsbacka Trädgårdsvänners Stadsodlingsgrupp skapat en
mötesplats för odling i alla former.
Här förvandlas idéer och visioner för
framtiden till en praktisk experimentverkstad.
Gå med i gruppen eller få råd och
tips om hur du kan dra igång en odling i ditt eget bostadsområde, eller i
en angränsande park.

SÖDERÅPARKEN
En levande grön mötesplats som skapades 2011 genom ett unikt samarbete
mellan Kungsbacka Trädgårdsvänner,
Innerstaden, skolor, fastighetsägare
och Kungsbacka Kommun.

PLANTERINGARNA VID
BADHUSPARKEN
Runt undergången vid Kungsbacka
station finns de kommunala perennplanteringarna Solsidan och Skugg
sidan som ritades 2003 av Taggen
miljö och landskap AB. Sinnenas rabatt öster om undergången har ritats
2010 och 2012 av Landskapsarkitekt
Andrea Anderberg. I rabatterna finns
kärrtörel, nepeta, iris, nävor, rosenflockel fina fackelblomster och olika
miskantusgräs.

16. Stadsodling vid stadshuset
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7. Järnvägsg. 18, Annette Göterling

11. Lokes v. 22, Lena Troedson

8. Godhemsg. 12, Karina Paulsson
Villaträdgård från 30-talet, omgjord 2007.
Här möter odlingslådor, växthus och
fruktträd nyskapande graffiti och gatstenskonst. I komposthörnan är det fest hela
året.

TÄVLINGREGLER
Hittar du på hashtaggen
#urbangardenday

15. Badhusparken

Hålabäck
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Klockan 16, Söderåparken

• Ta bilder
• Hashtagga #urbangardenday
och #kungsbackaposten
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6. Gårdskullav. 36, Arne Jonasson
En trädgård där varje växt har en historia.
Hos Arne finns rariteter, insamlade under
resor i hela världen; pioner, magnolia,
klematis, underbara träd och dessutom
bikupor.
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4. Uddav. 10, Kent Männistö
Lek, fantasi och nycker med trädgård och
hus, ett lite udda inslag på Uddavägen.

Gårdskulla

Kungsmässan

I fickparken mellan Godhemsgatan och
Ringgatan kan man beundra björkar i det
mindre formatet, väl lämpade för stadsmiljö. Björkarna är skyltade, njut av deras
olikheter i utseende och egenskaper.

TÄVLA PÅ INSTAGRAM!

Sjukhus

Signeskulla

Kolla

Solveig Gunnarsson från kommunens
Trafik & Park-avdelning visar perennrabatterna Solsidan och Skuggsidan
och Sinnenas rabatt.
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Här möter keramiken det gröna mitt i
staden. För mig är trädgården en inspirationskälla och plats för avkoppling i
vardagen.

Klockan 13, Badhusparken
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Koloniområde

5. Uddav. 2, Eva-Lotta Bengtsson
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Välkommen!
Karina Paulsson, Lena Troedson
och Clas Stenström
URBAN GARDEN DAY
Kungsbacka Trädgårdsvänner
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Välkommen till privata trädgårdar och andra gröna oaser i centrala Kungsbacka. Du
kan besöka små ljuvliga täppor, fina villaträdgårdar och låta dig inspireras av våra
guidade turer. Växtkraften finns överallt
det gäller bara att titta efter.
Vi har samlat ihop ett gäng odlingsentusiaster, som gärna delar med sig av
trädgårdsglädje och kreativitet. Promenera
eller cykla runt i din egen takt. Ge dig tid
att stifta nya bekantskaper och låt dig inspireras till egna odlingsprojekt. Välkommen till våra täppor och en dag i odlingens
tecken!
Den här broschyren finns att skriva ut
på www.kungsbackatradgardsvanner.se,
där hittar du också information om sistaminuten-ändringar.

Nordgården är från 1700-talet men trädgården skapades 2007. Den har flera spännande rum och dammar med intressanta
innevånare.
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Centrala Kungsbacka
söndag 14 juni 2015
kl. 12–18

1. Smidesv. 10, Nordgården,
Clas & Lena Stenström
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18. Nya Bryggan, Kungsbackaån
Längs Kungsbackaåns östra sida, mellan
Borgmästargatan och Strömgatan, hittar
du ett nytt å-rum med brygga, perennrabatter och översvämningsskydd.

19. Veteranbilsträff på Stortorget

Klockan 13-15!

ORNÄSBJÖRKEN
På Marknadsplatsen (2 på kartan) hittar du O
 rnäsbjörken (Betula pendula
Dalecarlica). Björken kan inte föröka
sig själv – det är tack vare mänsklig
omsorg den finns kvar. Den har varit
nära att dö ut, men en räddningsaktion för några år sedan gör att den nu
lever i högönsklig välmåga och finns
att köpa i plantskolor igen. Ornäsbjörken är Sveriges Riksträd sedan 1985
och ska finnas planterad i alla kommuner i landet).

KONTAKT
Karina Paulsson,
Godhemsgatan 12,
karinapaulsson@telia.com
eller 076-133 42 50

