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TÄVLA PÅ INSTAGRAM!

• Ta bilder
• Hashtagga #urbangardenday

TÄVLINGREGLER
Hittar du på hashtaggen
#urbangardenday

TÄVLA OM

VI GILLAR OCH STÖDJER
URBAN GARDEN DAY

Presentkort från våra
sponsorer (se baksida)

BRF Gårdskulla 1

Djäkne odlarförening (Lena)

APS Drift och Underhåll
Hjälmeskulla Handels AB
Karina Paulsson AB
Nilsson Plantskola

Louise&Matti

www.aps.eu
www.hjalmeskulla.se
www.karinapaulsson.com
www.nilssonsplantskola.com

Idé och produktion: Karina Paulsson, Lena Troedson, Clas Stenström och Annette Göterling 2018.
Solitärbin från Wildlife Garden. Tatueringsmotiv @art_by_osh. Omslagsbild Louise & Matti Larborn.
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Nordgården är från 1700-talet men trädgården skapades 2008. Här hittar du silverträdgården, stora dammen, lunden, runda
gräsmattan och den ätbara avdelningen.
Här finns massor att upptäcka, på många
plan och olika nivåer.

odla tillsammans

Vatten odla
Trädgårdsvänner
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16, Anna

Charmig trädgård med femtioårig historia
inom familjen. Trädgårdens utveckling har
följt familjens behov med allt från lekytor
till växthus.
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En smågalen trädgård med många olika
strukturer och flera roliga detaljer och
påhitt ger mycket upplevelse på liten yta.
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I vår trädgård möter keramik och betong
det gröna mitt i staden. Guldschersmin
samsas med smällspirea och stjärnflocka i
nya rabatten som blommar i rost, gult och
limegrönt.

Olika rum för sinnen o vila! Vi uppskattar
möjligheten att njuta av trädgården oavsett väder o vind.

Tölöberg

Signeskulle

3 Uddav. 2, Eva-Lotta&Per
  

Bakom skyddande häckar hittar du en
trädgård som inbjuder både till aktivitet
och rekreation. Dammens ekosystem är
ett eget universum med badande fåglar
och flera generationer guldfiskar och
grodor.

© Kungsbacka kommun, Kartavdelningen

Hammerö

TÖLÖBERG
det gamla vattentornet från 1897
är en fantastisk utsiktsplats. Gå de
179 trappstegen och du ser nästan
hela Kungsbacka.

WORKSHOP, FOTO&FIKA
Kreatör Kajsa Jeppson, med passion för
blommande miljöer och sociala media,
bjuder in till en kreativ morgon. Det blir en
möjlighet att knyta nya kontakter och läge
att ta massor med snygga bilder till ditt
arkiv. Mer information och anmälan hittar
du på www.kajsakajsa.tictail.com.

5 Gårdskullav. 50,
  
Kristina&Lars-Erik
Välkommen till en trädgård med köksväxter och perennrabatter som blommar
hela säsongen. Dammen är en uppskattad
födelsedagspresent, där guldfiskarna trivs
och ständigt blir fler. Guldfiskar till salu.

DJÄKNE ODLARFÖRENING
Gamla Göteborgsvägen 35–39 18
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 finna odlingslotter att hyra
www.djakneodlarforening.se

Mindre trädgård som under 25 år långsamt vuxit fram genom ganska oplanerat
terapeutiskt pysslande. Buskar, perenner,
pallkrageodlingar och några inte så vanliga
träd, som katalpa, tulpanträd och ginko.

18
Koloniområde

Kungsbackas äldsta bostadsrättförening Kungshar nyligen samlat trädgårdsintresseradebackaskogen
i huset och vill tillsammans skapa en plats
att trivas på. Fokus är att få människor att
känna gemenskap och odlingsglädje genom att successivt försköna våra gemensamma ytor. Det blir till nytta och glädje
för hela huset och för alla som vistas där.

Gammal trädgårdstomt med fantastiska
öppna ytor och formklippta träd och buskar, idag mitt i stan.

Remnants Diana Rönnberg
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Kun gsb ack aån

Varmt välkomna till Urban Garden Day !
Karina Paulsson, Clas Stenström,
Lena Troedson och Annette Göterling
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För femte året i rad kickar vi igång sommaren med att bjuda in till privata trädgårdar
och tillsammansodlingar. Alla är välkomna
att i sakta mak strosa runt och uppleva den
galet härliga mix av människor, trädgårdar,
konst och design som blivit Urban Garden
Day’s signum. I sin trädgård gör man precis
som man vill och ni kommer att få erfara en
massa skaparglädje, experimentlusta och
en hel del ogräs på er runda. Så njut av hela
härligheten genom att parkera bilen och
promenera eller cykla runt i egen takt. Ge
dig tid att stifta nya bekantskaper och låt dig
inspireras till egna projekt. För växtkraft och
kreativitet finns överallt, för den som tittar
efter. Den som vill krydda vår dag lite extra,
sätter på sin finaste/coolaste/fulaste trädgårdshatt. Vad kan passa bättre än en riktig
hattparad ?
Tjuvkika på trädgårdarna på www.
tradgardsriket.se/tradgardsrundor/urbangarden-day-2018-kungsbacka. Där kan du
också ladda hem den här broschyren. Följ
oss på Facebook och Instagram, där hittar
du också information om eventuella sista
minuten-ändringar.

Huset är byggt på 30-talet och har en
uppväxt 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.

alav

Centrala Kungsbacka
söndag 10 juni 2018
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
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Blommor
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Trädgårdsvänner Wow
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7 Godhemsg. 12, Karina&Börje
  

8 Järnvägsg. 18, Annette&Harald
  

Huset är från 1936 och trädgården är
omgjord 2007. Här möter odlingslådor,
växthus och gamla fruktträd nyskapande
eden
Inlagsl
graffiti och gatstenskonst. Komposthörnan
är en favorit, som producerar 25-30 kärror
jordförbättring varje år.

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

6 Gårdskullav. 36, Arne
  
9 Landsvägsg. 12, Johan
  

En trädgård där varje växt har en historia.
Hos Arne finns rariteter insamlade under
resor i hela världen. Pioner, klematis,
magnolia och gamla underbara träd. Murgrönan som omsluter huset, är hemforslad
som ett minne från glada dagar i Paris.

Trädgård där det gamla äppelträdet samsas med nya spännande planteringar. Här
står umgänge och lek i fokus. Även i år
kommer Jessica Jonsson Hendberg visa
upp sin konst i trädgården!
Lena&Peter
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DEN KULTURELLA BYRÅN
En ideell förening som fick Kungsbacka
Kommuns kulturpris 2014, bidrar med
olika kulturyttringar under Urban
Garden Day.
Vi har på så vis fått möjlighet att
bjuda in spännande samtidskonstnärer
till våra trädgårdar.
• Du hittar installationen ”Remnants”
av Diana Rönnberg hos Arne på
Gårdskullavägen 36. Diana Rönnberg
är en polsk-svensk konstnär om arbetar inom områdena visuell poesi,
musik och installation.
• Hos Karina och Börje på Godhemsgatan 12, kan du upptäcka Combi Cats.
Diana och Kordian Rönnberg som är
baserade i Kungsbacka. Combi Cats,
den polsk-svenska artpopduons,
verk spelar sömlöst med kostymfest,
kitschglittrig sexualitet och katolska
symboler. Deras arbete spänner över
ett brett spektrum av uttryck, bland
annat musik, videoverk, spelutveckling, text och objekt.

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.
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   Lupinv.
9, Bertil&Susanne

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.

Combi Cats

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
OCH INSTAGRAM

@urbangardenday

