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VI GILLAR OCH STÖDJER URBAN GARDEN DAY

GGP Group www.stiga.se

Kungsbackaposten www.kungsbackaposten.se

APS Drift och Underhåll www.aps.eu

Blomsterlandet www.blomsterlandet.se

Econova Garden www.weibulls.com

Gissléns Entreprenad www.gisslens.se

Hjälmeskulla Handels www.hjalmeskulla.se

Mariebergs Gårdsbutik www.pepparrot.se 

Millesons Trädgårdscentrum www.millesons.se

Solhaga Gardencenter www.solhagagarden.se

Valands Blommor & Interiör www.valandsblommor.se

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER  
ARRANGERAR URBAN GARDEN DAY
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URBAN 
GARDEN 
DAY
Centrala Kungsbacka 
söndag 12 juni 2016 
kl. 12–18
Välkommen in till privata trädgårdar och 
andra gröna oaser i centrala Kungsbacka. 
Vi har samlat ihop ett gäng entusiaster, 
som gärna delar med sig av odlingsglädje 
och kreativitet. I våra trädgårdar är alla 
galna experiment tillåtna och det är bara 
fantasin som sätter gränser. Så vi hoppas 
att dagen blir ett omvälvande trädgårds
äventyr för dig, med en oväntad blandning 
av högt och lågt. Trädgårdsintresset tar 
sig helt enkelt olika uttryck, hur ser det ut 
för dig?

Du kan besöka små ljuvliga täppor, delta 
i guidade turer och handla på Tullen 8:s 
marknad. Eller varför inte skapa något för 
din trädgård i Badhusparken. Växtkraften 
finns överallt, det gäller bara att titta efter. 
Promenera eller cykla runt i egen takt. Ge 
dig tid att stifta nya bekantskaper och kan
ske få impulser till egna odlingsprojekt. 

Vill du veta lite mer om årets medver
kande trädgårdar titta in på vår facebook
sida, Urban Garden Day Kungsbacka

Den här broschyren finns att ladda 
hem och skriva ut på www.kungsbacka
tradgardsvanner.se. Där och på Facebook 
hittar du också information om sista
minutenändringar.

Välkommen!
Karina Paulsson, Lena Troedson  
och Clas Stenström 
URBAN GARDEN DAY 
Kungsbacka Trädgårdsvänner

KONTAKT
Karina Paulsson,  
Godhemsgatan 12,  
karinapaulsson@telia.com  
eller 076133 42 50

5. Uddav. 2, Eva-Lotta Bengtsson
Keramik och trädgård i en skön kombi
nation. I den nyanlagda köksträdgården 
samsas blåbär med luftlök, kryddor och 
olika grönsaker. Trädgården ger nya idéer 
till att skapa i lera eller bara koppla av.

6. Gårdskullav. 36, Arne Jonasson
En trädgård där varje växt har en historia. 
Hos Arne finns bikupor och rariteter, in
samlade under resor i hela världen; pioner, 
magnolia, klematis och underbara träd.

1. Smidesv. 10, Nordgården,  
Clas & Lena Stenström
Nordgården är från 1700talet men träd
gården skapades 2007. Den har flera spän
nande rum och dammar med intressanta 
innevånare.

2. Marknadsplatsen, Ö. Villastaden
Här växer en ornäsbjörk, Sveriges riks träd 
sedan 1985 som ska finnas i flertalet kom
muner. Arten lever tack vare mänsklig 
omsorg då den inte kan föröka sig själv.

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

8. Godhemsg. 12, Karina Paulsson
Villaträdgård från 30talet, omgjord 2007. 
Här möter odlingslådor, växthus och 
frukt träd nyskapande graffiti och gatstens
konst. I komposthörnan är det fest hela 
året.

7. Järnvägsg. 18, Annette Göterling
En oas mitt i Östra Villastan. Villaträdgård 
med mycket på liten yta med stor person
lig prägel.

10. Södra Torgg. 14,  
Valands blommor & Interiör
Valands innergård är öppen kl. 12–16. Bo
tanisera och låt dig inspireras bland vackra 
udda ting och ljuvliga växter. Vi bjuder på 
kaffe och kaka.

17. Stadsodling vid stadshuset
Den nya centrala mötesplatsen i Kungs
backa för odling i alla former. Grönsaker, 
blommor, visioner, möten och idéer för 
framtiden.

4. Ringg. 24, Anna H. Jakobsson
En villaträdgård från 20talet med plats för 
stora och små. Från trädkojans terrass har 
du god utsikt över både perennrabatter 
och köksträdgårdens odlingslådor.

12. Furug. 5, Katarina Laurin
Funkisvilla med medelhavsinspirerad 
trädgård där både lek, arbete och vila får 
ta plats.

11. Lokes v. 22, Lena Troedson
Mindre trädgård som under 23 år lång
samt vuxit fram genom ganska oplanerat 
terapeutiskt pysslande. Buskar, perenner, 
pall krageodlingar och några inte så vanliga 
träd, som katalpa, tulpanträd och ginko.

TULLEN 8S INNERGÅRD
Prästkragefest på Tullen 8s innergård. 
Besök vår marknad med svensk som
markänsla som har öppet kl. 11–16.

Fina utställare, smaka på vit spar
ris, försäljning av jordgubbar, örter, 
blommor och lyssna på svenska som
marvisor.

STADSODLING VID  
STADSHUSET
Här har Kungsbacka Trädgårdsvän
ners Stadsodlingsgrupp skapat en 
mötesplats för odling i alla former. 
Här förvandlas idéer och visioner för 
framtiden till en praktisk experiment
verkstad. 

Gå med i gruppen eller få råd och 
tips om hur du kan dra igång en od
ling i ditt eget bostadsområde, eller i 
en angränsande park.

SÖDERÅPARKEN
En levande grön mötesplats som ska
pades 2011 genom ett unikt samarbete 
mellan Kungsbacka Trädgårdsvänner, 
Inner staden, skolor, fastighetsägare 
och Kungsbacka Kommun.

GUIDADE TURER OCH  
SKAPANDE VERKSTAD I 
BADHUSPARKEN
Guidad tur, kl. 13
Solveig Gunnarsson från kommunens 
Trafik & Parkavdelning visar perenn
rabatterna Solsidan och Skuggsidan 
och Sinnenas rabatt.

Skapande verkstad, kl. 12–18  
Ta en kreativ paus. I Badhusparken 
kan du måla dekorationsstenar, göra 
drömfångare att hänga i träden med 
mera. Material finns på plats.

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

18. Tullen 8:s marknad,  
Prästkragefest
Prästkragefest på Tullen 8s innergård. 
Besök vår marknad med svensk sommar
känsla som har öppet kl. 11–16.
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16. Badhusparken
Solveig Gunnarsson från kommunens 
Trafik & Parkavdelning visar kl. 13 
 perennrabatterna. Här kan du också delta 
i skapande verkstad arrangerad av Fritid 
& Livsstil.

19. Nya Bryggan, Kungsbackaån
Längs Kungsbackaåns östra sida, mellan 
Borgmästargatan och Strömgatan, hittar 
du ett nytt årum med brygga, perenn
rabatter och översvämningsskydd. 

9. Näckrosv. 12, Marita Andersson 
En smågalen trädgård med många olika 
strukturer och flera roliga detaljer och 
påhitt ger mycket upplevelse på liten yta.

14. Sjöallén 1, Inger Wendelöv
Villaträdgård från 30talet med mycket 
blommor och litet  me delhavskänsla; resul
tatet av trädgårdspysslande, frösamlande 
och sticklingsförökning under 47 år.

TÄVLA PÅ INSTAGRAM!
• Ta bilder
• Hashtagga #urbangardenday  
 och #kungsbackaposten

TÄVLINGSREGLER
Hittar du på hashtaggen  
#urbangardenday 

TÄVLA OM 
1. Gräsklippare från Stiga 
2. Presentkort från våra olika  
 sponsorer (se baksida)


