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Lokalt utvecklingsprojekt, ungdomar i samarbete med Kungsbacka kommun

Muralmålning, Jan Persson

KYRKOG. 2, IN PÅ GÅRDEN
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BlomsterMandala Pop-up i Nollan
Designer Hanna Wendelbo, med passion för
blommor och mönster, har dressat lokalen i
vacker blomsterskrud. Här kan du köpa växter
och helt unika prints. Hanna ger en förbokad
workshop kl 12–13.30 och 15–16.30, då är lokalen
endast tillgänglig för kursdeltagarna.
www.hannawendelbo.com

VI GILLAR OCH STÖDJER
URBAN GARDEN DAY

Norra Hallands blytryckeri
Gamla Tryckeriets Vänner välkomnar oss att
uppleva detta magiska ställe. Här trycktes det
sista blysatta numret av Norra Halland 1991 och
pressen står orörd sedan dess. Tryckpressen är
en riktig raritet; förmodligen Europas enda.

BADHUSPARKEN

F

Skaparverkstad kl 12–15
Ta en kreativ paus och skapa något eget. Med
arbetare från Fritid och livsstil, Kungsbacka
kommun finns på plats och bjuder på material.
Vi tackar!

Rönrgenbild, Tor G. Nitzelius

TRÄDGÅRDAR DÄR DU
HITTAR KONST OCH DESIGN
AV KONSTNÄRER OCH
ANDRA KREATÖRER
• Trädgård 3. Nina Erixon
www.ninaerixon.se ,
Katarina Hanefors Hallin
www.prickiform.se
• Trädgård 8. Jessica Jonsson Hendberg
• Trädgård 10. Jonathan Josefsson
www.ollio.tumblr.com ,
Åsa Berntsson
www.asaberndtsson.com ,
Karina Paulsson
#surkärringarunite,
Staffan Fischer @trottoaser.

APS Drift och Underhåll
Blomsterlandet
Foorm
Gissléns Entreprenad AB

www.aps.eu
www.blomsterlandet.se
www.foorm.se
www.gisslens.se

Hjälmeskulla Handels AB

www.hjalmeskulla.se

Karina Paulsson AB
Millesons Trädgårdscentrum
Nilsson Plantskola

www.karinapaulsson.com
www.millesons.se
www.nilssonsplantskola.com

Norra Halland

www.norrahalland.se

Street Friends

www.streetfriends.se

• Trädgård 12. Karolina Palmér
www.karolinapalmer.se
Idé och produktion: Karina Paulsson, Lena Troedson och Clas Stenström 2017. Solitärbin från Wildlife Garden.
BlomsterMandala, Gunnel Wendelbo

sol WOW Organic

Vatten

Vatten odla
Trädgårdsvänner

Grönt

Nordgården är från 1700-talet men träd
gården skapades 2008. Här hittar du silver
trädgården, stora dammen, lunden, runda
gräsmattan och den ätbara avdelningen.
Här finns massor att upptäcka, på många
plan och olika nivåer.
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   Järnvägsg.
18, Annette
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En oas mitt i Östra Villastaden. En villa
trädgård med mycket innehåll på liten yta.
En trädgård med stor personlig prägel och
lekfull medelhavskänsla.
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   Järnvägsg.
44, Anna-Mia&Klas
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   Järnvägsg.
46,
Marianne&Hans-Jürgen
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Smekalles äng

Den kulturmiljöskyddade norra änden av
Järnvägsgatan. Sju ägare, sedan 1936 har
präglat den långsmala trädgården, men
den ger ändå en tydlig bild av hur kvarteret
ursprungligen planerades med en inre ge
mensam grönyta och odlingsmöjligheter.”

Hålabäck
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5
   Gårdskullav.
50, Kristina&Lars-Erik

En egnahemsträdgård med ytor för odling,
vila och lekande barnbarn. Oxel- och ber
berishäckar omger trädgården som har två
nivåer. På den lägre nivån finns köksträd
gården, där odlas potatis, broccoli, gurkor
och bönor. Delar av skörden delas med
rådjursmamman som kommer förbi med
sina kid.

Gårdskulla
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6
   Gårdskullav.
48, Hans&Inger
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TÄVLA OM
Presentkort från våra
sponsorer (se baksida)
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3
   Smidesv.
10, Clas&Lena

TÄVLINGREGLER
Hittar du på hashtaggen
#urbangardenday

Trädgård med gammaldags karaktär där
äppelträden varit med sedan huset bygg
des 1923. Många gamla perenner med
historia från mormor och farmor. Klassisk
köksträdgård och ett gårdshus som myser,
inbäddat i blåregn och klematis.
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Signes
kulle

• Ta bilder
• Hashtagga #urbangardenday

11
   Godhemsg.
9, Britta&Göran
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Varla

Välkommen till en trädgård med köksträd
gård och perennrabatter som blommar
hela säsongen. Dammen är en uppskattad
födelsedagspresent, där guldfiskarna trivs
och ständigt blir fler. Guldfiskar till salu, vid
förfrågan.

Odla

Hede

15
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Skulpturvandring med start kl. 15
vid livets träd
Är du också nyfiken på stadens skulp
turer? Vilka är konstnärerna och vem
var Kungsbackagumman och vad gjorde
Beda Hallberg? Vilka minnen berättas
i muralmålningen vid stationen? Guid
ningen tar 45 min och slutar vid Fyren.
Vår guide är Britta Nyström, Konsten
heten, Kultur & Fritid.

KUNGSBACKA

ODLA SOL

4
   Smidesv.
10, Kent

Stadsvandring med start kl. 12
vid livets träd.
Kungsbacka Guide och Turism förenings
kunniga guider, tar med oss på ett även
tyr bland stadens byggnader och berät
tar om stadslivet förr och dess färgstar
ka persongalleri. Vandringen avslutas
kl. 13. www.kungsbackaguide.se

Odla

Kungsbacka tillsammans
odla tillsammans

Grundtanken med vår trädgård har alltid
varit att den ska vara lättskött och inbju
dande till utevistelse, rörelse och aktivite
ter. Det finns alltid ett soligt ställe i lä, att
vistas på (d.v.s. om solen är framme ). Vi har
skapat många uteplatser som smälter in
med fastighet och miljö.

En trädgård där lek och fantasi får mycket
utrymme. I detta trädgårdslaboratorium Kungs
backa
hittar du en gô blandning av växter, träd skogen
och buskar, som samsas med gångar, bygg
nader och olika experiment. Kan man gjuta
en pergola i betong? Kent vet.

tillsammans

SOL
TRÄDGÅRDSVÄNNER TRÄDGÅRDSVÄNNER
Urban garden
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Välkommen! Karina Paulsson,
Lena Troedson och Clas Stenström

Grönsaker

Vatten

rå

Välkommen till privata trädgårdar och andra
gröna oaser i vår lilla stad. För fjärde året i
rad har vi samlat ihop ett gäng odlingsen
tusiaster, som gärna delar sin trädgårdsgläd
je med dig. Vi har kryddat dagen med med
guidade turer, öppna studios, marknader,
mandala pop-up, tillsammansodlingar, med
mera. Så njut av hela härligheten genom att
parkera bilen och promenera eller cykla runt i
egen takt. Ge dig tid att stifta nya bekantska
per och kanske få impulser till egna projekt.
Växtkraft och skapande finns överallt, för
den som tittar efter.
Tjuvkika på trädgårdarna på www.
tradgardsriket.se/tradgardsrundor/urbangarden-day-2017-kungsbacka. Där kan du
också ladda hem och skriva ut den här bro
schyren. Följ oss på Facebook och Instagram,
där hittar du information om eventuella sista
minuten ändringar. Flower-Power!

KUNGSBACKA sol Odla Jord organic odla
TRÄDGÅRDSVÄNNER ODLA SOL Grönt

tillsammans

Urban garden

2
   Gamla
Tölöv. 16, Hanna

TÄVLA PÅ INSTAGRAM!

KUL

Huset är byggt på 30-talet och har en upp
växt trädgård med gammal klassiskt stil
på utemöbler och planteringar. Grytor och
spänner från 30- och 40-talet får tjäna som
planteringskärl och innergården är en dröm
för retrofantasten.

de

Centrala Kungsbacka
söndag 11 juni 2017
kl. 12–18

KUNGSBACKA Urban Garden tillsammans grönt
KUNGSBACKA Urban garden Urban garden organic KUNGSBACKA
Jord Urban garden odla Vatten Urban garden WOW
Grönt TILLSAMMANS
tillsammans Grönt tillsammans Blommor odla
Blommor
Wow
Trädgårdsvänner Wow

1
   Gamla
Tölöv. 10, Ulla&Alf
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= Pokemonstop
© Kungsbacka kommun, Kartavdelningen

Kolla Parkstad

7
   Gårdskullav.
36, Arne
En trädgård där varje växt har en historia.
Hos Arne finns både bikupor och rariteter
insamlade under resor i hela världen. Pio
eden
ner, klematis, magnolia och gamla
under
Inlagsl
bara träd. Murgrönan som omsluter huset,
är hemforslad som ett minne från glada
dagar i Paris.

Hammerö
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9
   Ringg.
20, Inga-Maj, Magnus
Avenbok och mårbär ramar in trädgården
som fick ett nytt hus och en omstart 2012.
Här finns ett rikt urval av rosor, perenner,
träd och buskar, flera olika äppelsorter och
många godsaker i trädgårdslanden.

10
   Godhemsg.
12, Karina&Börje

8
   Landsvägsg.
12, Johan
En trädgård under uppbyggnad där um
gänge, lek och mat står i fokus. Här samsas
odlingslådor, växthus och det gamla brunn
säppleträdet med nya planteringar.

En gammaldags trädgård anlagd på
1950-talet, med äppleträd, bärbuskar och
en härlig köksträdgård. Perennrabatterna
blommar från februari till november. Bota
nisera bland trädgårdens prydnadsbuskar,
ett 20-tal.

Här möter odlingslådor, växthus och gamla
fruktträd nyskapande graffiti och gatstens
konst. Komposthörnan producerar 25–30
kärror jordförbättring varje år. I växthuset
hittar ni Staffan Fischers fina bok Trottoa
ser till försäljning.

15
   Höögs
Lid 6, Bo&Lena

Huset från 1952 har ett högt och fint läge.
En sluttande trädgård har sina utmaningar
och 2012 terasserades hela härligheten.
Nya stensättningar och planteringar bju
der in till paus på tre nivåer. På toppen
väntar en gammal magnifik klätterhorten
sia, uteplats och växthus.

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

KVARTERET TULLEN8,
INNERGÅRDEN B
med ingång från Storg. och Kyrkog.
Öppen studio hos Johan Brink
En inblick i växternas själ och en tillba
kablick 80 miljarder år. En utställning
med Sveriges internationellt största
dendrolog Tor G. Nitzelius röntgenbilder
av växter, blomsfossiler fotograferade
av världsfotografen Lennart Nilsson och
en installation där sommarens blomster
tronar i skandinaviskt stengods. Johan
är copywriter och bloggar om foto på
www.johanbrink.blogspot.se, samlar
fotoböcker, kurerar utställningar och
fotograferar dagligen.
Sommar-Foorm, kl 11–17
Träffa Foorms driftiga kreatörer som all
tid skapar bästa platsen för fika, inspira
tion, shopping och umgänge. Fika med
hallontårta, kaffe och saft. Försäljning
av växter, färska bär, keramik, handmå
lade somriga möbler, tovat, smycken,
kläder, hudvård mm. www.foorm.se

STADSHUSPARKEN C
Stadsodlingen
I samarbete med kommunen är vi redo
för nya utmaningar, med ett stort antal
nya odlare, som vi hoppas kommer att
ge platsen en internationell prägel. Nytt
för i år är även en bikupa som placeras ut
av Kungsbackatraktens Biodlarförening.
Vill du också odla där du bor, kontakta
oss så hjälper vi er igång.
www.kungsbackatradgardsvanner.se/
Stadsodlingsgruppen; www.kbabin.se,
Kungsbackatraktens Biodlarföreing.
Växtloppis
I anslutning till stadsodlingen, välkom
nar vi alla som vill sälja sitt unika växt
sortiment från bakluckan och/eller eget
medtaget marknadsbord. Det kostar
200 kr per säljare och avgiften går vidare
till Stadsodlingsgruppen i Kungsbacka
Trädgårdsvänner, som uppmuntrar och
hjälper igång tillsammansodlingar i bo
stadsområden och på kommunal mark.

GAMLA GÖTEBORGS
VÄGEN 35–39 D
Djäkne Odlarförening. Här finns vi sedan
2001. Att så och skörda ekologiskt mitt
i staden är alldeles fantastiskt. Hjärtligt
välkomna att besöka oss och möt våra
odlare som svarar på frågor om vår verk
samhet. www.djakneodlarforening.se

