BORGMÄSTERPLATSEN C

KYRKOGATAN 2 E

Galleri Hjertstedska Villan, Borgmästarplatsen 3, öppet kl 12–15. Norra Hallands Konstförening (NHKF) ställer ut Mic Linder, född
1988 med rötter i graffitin och med starka
influenser av Goya och franskt 1900-tals
måleri. www.miclinder.com.

Inne på gården bakom Norra Halland hittar du
Kungsbackagruppen, ett nystartat konstnärskollektiv, som bjuder in till action-painting-duell och konstutställning. Passalens konstgrupp
har arbetat med temat naturen/människan/
hybrider och monster. Naturen kan vara både
skön och läskig… Christian Hildebrand, Fanny
Groop, Jonathan Dahlberg, Elinor Johansson,
Linn Alldén, Sofia Wallin, Per Broberg, Katrin
Oscarsson ställer ut sina verk tillsammans.

KVARTERET TULLEN 8 D
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TÄVLA PÅ INSTAGRAM!

TEKNIK OCH PARK, KUNGSBACKA
Stora Gårdskullaparken G

TÄVLINGREGLER
Hittar du på hashtaggen
#urbangardenday

En liten familjepark med en multisportplan,
gunglek och ytor för picknick, grill och boule.
Everts matta, som den också heter, är en grön
oas med blommande träd och buskar, rosor,
fruktträd, bärbuskar, örter och perenner.

TÄVLA OM

Marknadsplatsen H

Presentkort från våra
sponsorer (se baksida)

En historisk park med en utformning som minner om förra seklets början. Platsen har visat
sig vara ett fint läge för exotiska trädslag som
till exempel Katalpa och Näsduksträd. I parken
växer också Sveriges Riksträd Ornäsbjörken.

• Ta bilder
• Hashtagga #urbangardenday

VALLGATAN 14 A
Gårdsloppis med egen verkstad inne på gården.
Här kan du botanisera bland skatter från förr.
Gôfika.

KORSGATAN 16 B
Tuvan Ekolivs har dagen till ära kryddat sitt utbud med en marknad utanför butiken. Tuvan är
en kooperativ ekonomisk förening med mottot
ekologiskt, rättvisemärkt och närodlat.

Tölö Vattentorn

I

Vid bergets fot finns en rastplats samt cykelparkering för de som vill upp och se på den magnifika utsikten uppe vid vattentornet. Att räkna
trappstegen hela vägen är en pulshöjande ut
maning. Väl nere igen finns en vattenpost för
den som är törstig.

Kungsbackaån
Längsmed Kungsbackaån finns gång- och cykelstråk från Björkris i norr till Kolla Parkstad i
söder. Här finns möjlighet till allt från rena naturupplevelser till ett myllrande stadsliv. Bryggorna
vid Borgmästargatan har sittplatser för sköna
fikastunder.

På gården med ingång från Storgatan och
Kyrkogatan blomstrar kreativitet, framåtanda
och tillbakablick i en skön blandning. Där hittar du COSAs designbutik och inredningsstudio med den nya restaurangen COSA TABLE.
Här står skandinaviskt hantverk i fokus, som
alltid, och här bjuds du som Urban Garden
Day-besökare till deras nya växtrika innergård
att smaka på och uppleva mathantverk på
lokala råvaror. För er finns såklart ett extra fint
erbjudande denna dag. Välkomna!
Öppen studio hos Johan Brink. Titta in i växternas själ, en tillbakablick 80 miljarder år. En
utställning av Sveriges internationellt största
dendrolog Tor G. Nitzelius röntgenbilder av
växter. Blomfossiler fotograferade av världsfotografen Lennart Nilsson och en installation
där sommarens blomster tronar i skandinaviskt stengods. Johan är copywriter och samlar keramik, konst, foto och fotoböcker.
Drop-in konsultation. Hopplös trädgård
med mycket potential? Trädgårdsdesigner
Madeleine Hüber finns på plats för inspiration
och rådgivning. En chans att äntligen förtydliga dina gröna drömmar.

ARTSCAPE GUIDAD TUR F
Artscape är en ideell organisation och inter
nationell streetart festival som vill inspirera
människor och främja offentlig konst för alla.
De tror att reklamtavlornas plats i den moderna stadsbilden måste utmanas och stor
konst bör inte begränsas till bara gallerier och
museer. Kungsbacka kommun är en del av
ARTSCAPE SAGA som firar våra berättelser
och mänsklighetens rikedom av myter och
folklore. 27 maj–16 juni, kommer konstnärer
från hela världen att skapa storskalig offentlig
konst i tolv kommuner i Göteborgsregionen.
Varje del kommer att bli en tolkning av en
klassisk folksaga genom samtidskonstens
mest populära medium, gatukonst. I Kungsbacka kommer tre verk att uppföras, varav
två i centrum. Det vill vi fira och vår guide
Britta Nystöm, från Konstenheten, Kultur och
Fritid tar med oss på en konstvandring med
dagsfärska verk. Samling vid livets träd på
Stortorget kl 14:00.

VI GILLAR OCH STÖDJER
URBAN GARDEN DAY

Temalekplatsen C
Barnens nya favorit är helt nyinvigd. Lekplatsen
spelar på temat fågel, fisk eller mittemellan.
Här finns lekfulla utmaningar för både små och
stora. Välkomna in och låt fantasin flöda!

Säsongsplanteringarna
Årets tema är ätbart och biologisk mångfald.
I planteringar och urnor finns ett stort utbud av
köksväxter och insektsvänliga växter. Flera av
planteringarna kommer också få insektshotell.

Biologisk mångfald
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Ett antal förskolor har fått Fjärilsrestauranger på
sina gårdar och skolbarn får bygga fjärilshotell
som ska placeras ut till restaurangerna efter
sommarlovet.
J I Kolla Åpark pågår ett arbete att omvandla
  
tidigare kortklippta gräsytor till gräsängar. Dagvattendammar och parker berikas successivt
med fler artrika planteringar.

marknad

´s

Typsnitt marknad (67 punkter):

Segoe script
Typsnitt Tullen No8 (72 punkter):

Perpetua

www.abf.se • www.bokashi.se • www.cosahomestories.se
www.folkpool.se • www.hjalmeskulla.com • www.karinapaulsson.com
www.kungsbacka.se • www.tuvanbutiken.se • www.typit.se • mestretro
Idé och produktion: Karina Paulsson, Lena Troedson och Magnus Olsson 2019. Solitärbin, Wildlife Garden.

Kreatör Kajsa Jeppson, med passion för blommande miljöer och sociala media, bjuder in till
en kreativ morgon, klockan 10–12. Det blir en
möjlighet att knyta nya kontakter och läge att
få massor med snygga bilder till ditt arkiv och
sociala flöden. Fortsätt sedan ut i trädgårdsvimlet och testa dina nya färdigheter i UGDs
instagramtävling. Mer information och anmälan hittar du på www.kajsakajsa.com/workshop.

WORKSHOP, FOTO&FIKA

Pelargoner, perenner och en hel del trädgårdspynt i en nätt bostadsrättsträdgård med fint
spaljéstaket skapat av en pelargonälskande
norrländska.

17
   Munins
v. 11, Ulrica&Göran

Liten trädgård med en hemlig baksida, olika
nivåer med buskar, perenner, pallkrageodlingar
och några litet ovanliga träd, som katalpa,
tulpanträd och ginko. Formen har vuxit fram
organiskt genom terapeutiskt pysslande. Ett
par stora tunnor för regnvatten är nya för i år.

16
   Lokes
väg. 22, Lena&Peter

Liten täppa med ett vackert äppleträd och
perennrabatter med rosor, pioner och klematis.
Du hittar också livets goda i en uppfinningsrik
spannodling.

15
   Lokes
väg. 39, Janet

Trädgården i Västra Villastaden är cirka 700
kvadratmeter och har många sittplatser och
fina stenläggningar.

14
   Svang.
40, Catrin

En gång i tiden ett lantbruk som idag nästan
hamnat mitt i stan. Gammal stor trädgårdstomt
Kungsmed fantastiska öppna ytor med formklippta
backaträd och buskar. Flera uteplatser, berg och
skogen
gamla stenmurar med naturliga stenkanter.
Pool, växthus med litet trädgårdsland och jordkällare.

12
    
Sunnanvindsg. 4, Göran

Varmt välkomna till
Urban Garden Day!
Karina Paulsson, Lena Troedson
och Magnus Olsson

Sedan 2014, arrangerar vi URBAN GARDEN
DAY® i centrala Kungsbacka och bjuder in
allmänheten till privata trädgårdar och tillsammansodlingar. Alla är inbjudna att i sakta
mak strosa runt, för att uppleva den härliga
blandning av trädgårdar, konst och design,
som blivit dagens signum. Vi har ingen ambition att visa perfekta besöksträdgårdar, fria
från ogräs, istället vill vi inspirera alla som
har lust att öppna upp och bjuda in till sin
täppa. Så tusen tack till er som känner den
lusten; ni skapar underbara goa vibbar i hela
grannskapet!
Alla uppmuntras att parkera bilen och
promenera eller cykla runt i egen takt. Planera för en lugn eftermiddag, bjud gärna
med familj och vänner och gör söndagen
till en riktigt härlig dag för umgänge mellan
generationer. Den som vill krydda vår dag
lite extra, sätter på sig sin coolaste/roligaste
trädgårdshatt, en riktig stämningshöjare  .
På vår hemsida www.urbangardenday.
se kan du läsa mer, hitta sista minuten ändringar och ladda ner denna broschyr.

Centrala Kungsbacka
söndag 16 juni 2019
kl. 12–18

V. Villastaden
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@urbangardenday
www.urbangardenday.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK,
INSTAGRAM OCH VÅR HEMSIDA

Guidad visning av nyligen uppfört verk av Stuart
Ian Frost kl. 13:00 vid Stenvalvsbron, Rolfsån
(57°27'48.0"N 12°06'24.7"E). Verket är en del av
LandArt projektet (X)sites, som är utställningar
med platsspecifik temporär konst (LandArt) i
landskapet utmed Kattegattleden. Läs mer på
www.landart.se.

LANDART

Stortorget
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© Kungsbacka kommun,
Kartavdelningen

Inlag

P
19

Hammerö

Ett par p-platser
ﬁnns utmed
Irisvägen

Hålabäck

3

Precis söder om stadsgränsen, nedanför ekbacken och ovanför Rolfsån ligger en liten stuga
med 800 kvadratmeter trädgård för nytta och
nöje. Här ryms bär, frukt, grönsaker och blommor och platser där man kan sitta och glo.
Våff elservering i liten skala. Promenera hit på
stigarna genom skogen eller cykla/kör via Varbergsvägen; att cykla tar ungefär en kvart.

20
   Fogdegårdsv.
139, Anna

Här finns mycket att smaka och uppleva på
liten yta; pergola, köksträdgård, kryddhörna,
fruktträd,många sorters bär, guldfiskar, trollsländor, paddor och en liten bäck. Funkia och
andra marktäckare gör trädgården lättskött.

19 Näckrosv. 8, Jeanette&Per-Anders
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Liten cityträdgård med plats för lek och avkoppling. Här finns både studsmatta, dahlior,
sparris och ett champagnehus.

5 Korsg. 9, Johanna
  

Varierad trädgård med många rum för umgänge och kulinarisk njutning. Dessutom visar
Karolina Palmér upp sin konst i växthuset!
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Signeskulle

En ganska nyanlagd trädgård som inspirerats av
semesterresor i södra England. Vi har siktat in
oss på att skapa en lummig avskild oas som ger
energi utan att vara alltför tidskrävande. Växthuset fungerar som uterum och ligger inbäddat
i grönska.

18
   Lupinv.
9, Bertil&Susanne

Kolla Parkstad

Smekalles
äng

14

Tingberget

12

Varla

Urban Garden Day samverkar med Kulturella
byrå; en kreativ ideell förening, oberoende
och lokalt förankrad som verkar för ett bättre
kulturklimat i Kungsbacka kommun – en brygga
mellan kulturliv, kommun och samhälle. Håll
ögon och öron öppna, trädgårdarna utgör scen
för lite av varje, gränser finns inte riktigt.

DEN KULTURELLA BYRÅN

En dynamisk trädgård som ständigt förändras
med familjens behov. Här maxas möjligheter till
utevistelse, rörelse och aktivitet på tomt med
många utmaningar. När solen tittar fram hittar man alltid en läplats för extra njutning. Här
finns pool, utkiksplats och pergola.

2
   Gamla
Tölöv. 16, Magnus&Hanna

Iris

P

Fogde20
gårdsv. 20
139 ⇒

Gång- och cykelväg

Rullstolsvänligt

Parkeringsmöjlighet

A Aktivitet/plats

Djäkne odlarförening, 21
Gamla Göteborgsvägen 35–39

n
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1 Besöksträdgård

Välkommen till en gammal trädgård som
formats av Irene sedan 2001. Du hittar rosor,
clematis och blåregn och mycket får växa
som det vill; här finns inga nagelsaxar.

11
    
Fors Borgmästarepl. 3, Irene

Klassisk villaträdgård där huset är byggt 1920.
Här finns en stor härlig köksträdgård, växthus
och fruktträd. Dahliorna har lång proveniens
och humlorna surrar kring paradisbuskar och
doftande rosor.

10 Fabriksg. 10, Bodil
10

Ett 15 kvadratmeter stort grönt andrum i ett
modernt flerbostadshus i centrala Kungsbacka.
Perenna och ettåriga växter bildar en nygammal miljö varje år.

   Östra
Storg. 27H, Katarina
9

En oas mitt i Östra Villastaden. En trädgård
med mycket innehåll på liten yta. En trädgård
med stor personlig prägel och lekfull medelhavskänsla. En inbjudande grekisk taverna, en
badtunna, ett växthus och utrymme för social
samvaro.

8
    
Järnvägsg. 18, Annette&Harald

Villaträdgård från 1930-talet, omgjord 2007.
Tomten omsluts av liguster- och oxelhäckar.
Ett klassiskt ”picket fence” får påminna om
åren i Australien. Grusträdgården är möblerad
för odling och på baksidan finns uppstammade
buskar, välklippta äppelträd, perennrabatter,
vattenspel, växthus med enkelt utekök, pergola
och bösbollar.

7
    
Godhemsg. 12, Karina&Börje

Trädgård med gammaldags karaktär där äppel
träden varit med sedan huset byggdes 1923.
Många gamla perenner med historia från mormor och farmor. Klassisk köksträdgård och ett
gårdshus som myser, innbäddat i blåregn och
klematis.

Liten villaträdgård i olika nivåer. Gamla fruktträd och bärbuskar. Släntplanteringar med
perenner och rosor. Odling i pallkragar.

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

4 Landsvägsg. 12, Johan&Sara
  

6 Godhemsg. 9, Britta&Göran
  

3 Buxbomsv. 18, Ulla
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1
   Gamla
Tölöv. 10, Ulla&Alf

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 verksamhet. Här finns odlingslotter att hyra.
www.djakneodlarforening.se
å

eg

Kungsbackas äldsta bostadsrättsförening har
samlat trädgårdsintresserade i huset och skapar
tillsammans en plats att trivas på. Fokus är att
få människor att känna gemenskap och odlings
glädje genom att efterhand försköna våra
gemensamma ytor; till nytta och glädje för alla.

Tillsammansodling, 22
BRF Gårdskulla 1, Gårdskullav. 37
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