att bevara och gynna den biologiska mångfalden. Gröna korridorer skapar viloplatser och
passager för bland annat fåglar, ﬂaddermöss
och insekter, de får lättare att röra sig mellan
olika områden. Vi människor berikas samtidigt med mer välkomnande stadsmiljöer.
Träd, buskar, örter och gräs förser oss med
ren luft, tar hand om överskottsvatten, skänker skugga och lä för hårda vindar och mycket
annat. Vi kallar det ekosystemtjänster, som
naturen ger oss.
I höst kommer Kyrkogatans södra del förses
med planteringsytor. Genom att koppla ihop
växtligheten i Söderåparken med Kungsbacka
torg får vi ett nytt grönt stråk, ett bra initiativ
och komplement till den blomsterprakt som
stadens näringsidkare och invånare bidrar
med varje sommar.

Foto Will Rose, CC-BY

TÄVLA PÅ INSTAGRAM!

UTEMILJÖER I KUNGSBACKA
Stora Gårdskullaparken H

TÄVLINGSREGLER
hittar du i ﬂödet på
@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

Lilla Gårdskullaparken I

• Ta bilder
• Hashtagga #urbangardenday

presentkort från våra
sponsorer (se baksida)

FÖR DIG SOM VILL VETA MER!

Guidad tur på Gamla Kyrkogården kl. 13,
samling vid grinden mot Vallgatan A
Kyrkogården, en grön smaragd mitt i stan så
ﬁnt inramad av ån, Kulturhuset Fyren, kvarteret Ejdern och kvarteret Valand. Följ med
Christoﬀer Antblad, kyrkogårdsvaktmästare
i Kungsbacka-Hanhals församling, på en 30
minuters promenad för att få veta mer om
platsens utmaningar och dess bevarandeplan.

Skulpturvandring kl.14, samling vid
Livets träd, Kungsbacka torg C
Britta Nyström från Konstenheten på Kultur
och Fritid, bjuder på en guidad tur till konst
vid Aranäsgymnasiet, ishallen och nya badhuset. Du får möjlighet att bekanta dig med
vår oﬀentliga konst, som kan ge nya perspektiv, väcka frågor och ge kunskap om vår växande stad. Turen tar ca en timme.

Biologisk mångfald i vår stadsmiljö,
varför då? kl. 15, samling vid Borgmästarbron (den avstängda bron
framför Kulturhuset) G
Följ med Hanna Ångman, kommunekolog på
stadsbyggnadskontoret, på en guidad vandring längs med Kungsbackaån och upptäck
vilka naturvärden som redan ﬁnns i vår stad.
Bli uppmärksam på hur vi tillsammans kan
tillföra mer biologisk mångfald i stadsmiljön.
Under vandringen får du mera kunskap om
de ekosystemtjänster som våra parker och
grönytor levererar samtidigt som staden
växer och förtätas.

En liten oas med färgstarka planteringar och
sköna sittplatser i soligt läge. Stanna till och ta
en paus eller bjud med vänner att spela kubb

Marknadsplatsen J
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.

Goplatsen K
Vid å-stråket utanför Aranäsgymnasiet ﬁnns
en ny plats som tagits fram i samverkan mellan
gymnasieelever, designers och landskapsarkitekter från Kungsbacka kommun. En picknickvänlig rekreationsplats med spännande former,
kan det bli bättre?

Ut och njut
På Kungsbacka kommuns hemsida ﬁnns mer
information om Kungsbackas parker och
platser: https://www.kungsbacka.se/Gatortraﬁk-och-utemiljo/Utemiljo-och-allmannaplatser1/Parker-och-rabatter/

TORGET kl. 12–16 C
Hemester i Kungsbacka? Ta hemester på
hemmaplan och upptäck alla de smultronställen som ﬁnns nära! På plats ﬁnns Kungsbacka
Turism med sin Info Point, där du träﬀar några
lokala aktörer som tipsar om alla platser och
aktiviteter som ﬁnns att uppleva i sommar.

VÅRA KVARTER kl. 12–15 D
Våra Kvarter arrangerar en mikromarknad
runt kvarteret Tullen, som avnjutes i lugn takt
med lucka mellan er som strosar runt. Här
träﬀar du lokala kreatörer och entreprenörer
som visar upp sitt utbud av kurser, mathantverk, workshops, föredrag, boktips, rådgivning, träningsgrupper, utﬂykter, guidningar,
medlemskap, mat cirklar, vinprovningar,
vandringar, crawlkurser, massor med olika
verkligheter och on-line-kurser. Upplev en

oväntad blandning, som sätter igång fantasin
inför din hemesterplanering. Det kan bli en
sommar full av överraskningar, på nära håll.

KYRKOGATAN 2 , IN PÅ GÅRDEN
BAKOM NORRA HALLAND B
I lagerlokalen Nollan visas HOME (2017).
Home är en experimentell kortﬁlm som
undersöker hur Everglades i södra Florida
har förändrats över tid. Många av områdets tillgångar har förstörts, vattenﬂödet
styrs maskinellt på många platser, marken
styckas upp och traditioner försvinner.
Ursprungsbefolkningen kan omöjligt leva
av naturen idag, det är turism, kasinon
och statliga bidrag som föder dem. Under
ett månadslångt residens i Everglades
National Park skapades ﬁlmen Home, där
den mytologiska varelsen The Golden One
får symbolisera vad som händer med en plats
när ”guldet” ﬂyttar in. Jenny Larsson bor i
Vallda och är konstnärlig ledare för Wild Beast
Collective, www.wildbeastcollective.com,
som skapat ﬁlmen.

KYRKOGATAN 13 (In på gården till
höger om Cosa Table) D
Öppen Studio hos Johan Brink @brinktime_
ceramics, här hittar du bland annat keramik i
världsklass, fantastiska fotoböcker, fotokonst
och posters, bland annat röntgenbilder av
växter. Allt har en historia och allt är till salu.
Missa inte den här mixade kulturupplevelsen
med konst, antikt och vintage.

VALLGATAN 14 E
Hamstern Tur & Retur. Gårdsloppis med egen
verkstad inne på gården. Här kan du botanisera bland skatter från förr.

KORSGATAN 16 F
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.

Kungsbacka åpromenad M
Det gröna promenad- och cykelstråket från Apotekarängen upp till Varlaparken har berikats med
ett stort antal nya träd, buskar och häckar. För
att gynna den biologiska mångfalden har holkar
för insekter och fåglar placerats ut i träd och på
fristående stolpar. Holkarna varierar i antal och
utformning för att passa många olika sorters
fåglar och insekter. Fler sittplatser har placerats
ut för att skapa mötesplatser för lek, ﬁka eller en
skön paus i det vackra årummet.

VI GILLAR OCH STÖDJER
URBAN GARDEN DAY

Säsongsplanteringar 2020
Årets tema är Flower Power med spännande
exempel på blomstrande växtkraft. Planteringar
och rondeller kommer prydas med sprakande
installationer kombinerat med en mångfald av
insektsvänliga växter. Låt er inspireras av unika,
ovanliga kompositioner och explosiva färger.

Fler gröna stråk i gatumiljö
Parker och grönområden mår bra av att bindas
samman med varandra genom gröna stråk för

www.abf.se • www.blomsterlandet.se • www.hjalmeskulla.com
www.karinapaulsson.com • www.kungsbacka.se
www.kungsbackateater.se • www.tuvanbutiken.se • www.typit.se • mestretro
Idé och produktion: Karina Paulsson, Lena Troedson och Magnus Olsson 2020. Solitärbin, Wildlife Garden.
Foto Will Rose, CC-BY

14 juni 2020

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 UGD’s instagramtävling. För mer information och anmälan
kontakta kajsa.jeppson@senora.se.

WORKSHOP, FOTO&FIKA

Insektshotell har ﬂyttat ut i parker och planteringar på många platser i Kungsbacka.
Besök Marknadsplatsen, Söderåparken,
grönstråket längsmed Söderåleden, Badhusparken, Sinnenas rabatt eller området vid
dammen uppe i Kungsbackaskogen. Faunadepåer, gräsängar och annat som främjar
biologisk mångfald har blivit ﬂer.

BIOLOGISK MÅNGFALD

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

Djäkne odlarförening, 16
Gamla Göteborgsvägen 35–39

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

SISTA-MINUTEN-ÄNDRINGAR
På vår hemsida www.urbangardenday.se kan
du läsa mer, hitta sista-minuten-ändringar
och ladda ner denna broschyr.
Du kan redan nu följa förberedelsearbetet
Kungsi trädgårdarna på Instagram. Kontoinfo
ﬁnns
backaskogen
i beskrivningen på respektive trädgård.
L att sända direkt
Vi har också ambitionen
(livestreama) på Instagram och Facebook
under Urban Garden Day. Följ oss på
@urbangardenday så ses vi.

COVID-19
När denna karta trycks vet vi inte hur pandemin kommer att utveckla sig. Det är vår
ambition att genomföra UGD och vi ber alla
som besöker evenemanget att ha omtanke
om varandra genom att:
• stanna hemma om du inte mår bra eller
tillhör en riskgrupp.
• håll avstånd till andra besökare och
ägarna i de öppna trädgårdarna och
på platser med aktiviteter i staden.
• vänta med att gå in tills några lämnat
om det är många besökare i trädgården,
lokalen eller på platsen.

Sedan 2014, arrangerar vi URBAN GARDEN
DAY® i centrala Kungsbacka och bjuder
in allmänheten till privata trädgårdar och
tillsammansodlingar. Vi har ingen ambition
att visa perfekta besöksträdgårdar, fria från
ogräs, istället vill vi inspirera till odling och
inspiration i trädgården. Den får helt enkelt
bli en testbädd för experiment, avkoppling
och samvaro.
Alla är inbjudna att i sakta mak strosa
runt, för att uppleva den härliga blandning
av trädgårdar, konst och design som blivit
dagens signum. Planera för en lugn eftermiddag, gärna till fots eller på cykel. Gång- och
cykelvägar ﬁnns utmärkta på kartan. Ta på en
rolig hatt, vi behöver glada skratt
.

Centrala Kungsbacka
söndag 14 juni 2020
kl. 12–18
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L

Kolla

Lokes väg. 22, Lena&Peter
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Backsippeg. 14, Helena&Magnus

Lupinv. 8, Louise&Matti
I en liten kedjehusträdgård har vi försökt
klämma in allt vi vill ha. Dammen med en liten
bäck är huvudnumret, men utrymmet för att
odla ätbart blir större för varje år. Klematis och
funkia binder ihop som en röd tråd och fjärilar
och bin hittar många blommor de gillar.
@dough_n_dig
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P
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Stortorget

P

L Söderåparken

C

D E

Välkomna in i en sparsmakad atriumträdgård.
Här ﬁnns ﬂera sittplatser i både sol och skugga
och ett uterum att krypa in i, när vinden sveper.
Ute i trädgården hittar du noga utvalda perenner, buxbom och äppelträd. Lorena Stenhamn
ställer ut keramik i trädgården.

11

8
Stadshuset

L

Signeskulle

G

lg.

Val

A

Kulturhuset

Kungsmässan

M

En liten oas med hemlig baksida. Buskar,
perenner och ovanliga träd samsas med ätligt.
Den långsamt skapade trädgården har i år tagit
en
större kliv med nya odlingslådor och enInlaaltan
gsled
i trä; allt kanske inte helt klart på dagen D.
Skapelser i vattenglas av Cecilia Häggström
förgyller besöket. @lenatroed
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Några p-platser
ﬁnns i närheten

V. Villastaden

Kungsgatan

Kolla Parkstad

Smekalles
äng

Tingberget
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Några p-platser
ﬁnns vid Tuvan

Irisv. 9, Eva-Marie&Göran

Hammerö

11

Hålabäck

© Kungsbacka kommun,
Kartavdelningen

Inlag

5L
6

4

2

Irisv. 14, Dan&Soﬁ
Naturtomt med plats för lek, avkoppling och
umgänge. En trädgård med mjuk övergång från
natur till stad. Svampodling, vattenfall, växthus
och mycket mer står till ert förfogande.
@dantmp1

14

Målet från start har varit att skapa en en lättskött och trivsam trädgård. Trädgården ska inte
vara instängd eller insynsskyddad från alla håll,
men ändå ha områden med privata ytor. Sedan
förra året har vi i liten skala börjat odla det vi
vill äta.
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Fyrtornet

Sjukhus

Tölöberg

Gårdskulla
Ö. VillaJ staden H

Kba
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Koloniområde

16

Tölö

1

Hede

Liten cityträdgård med plats för lek och avkoppling. Här ﬁnns både studsmatta, dahlior,
sparris och ett champagnehus.

DEN KULTURELLA BYRÅN
Urban Garden Day samverkar med Den kulturella byrån; 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.

1

4 Korsg. 9, Johanna

Varierad trädgård med många rum för umgänge och kulinarisk njutning! @larsonkba

3 Landsvägsg. 12, Johan&Sara

Godhemsg. 12, Karina&Börje

Järnvägsg. 18, Annette&Harald

Borgmästarepl. 3, Irene

Sunnanvindsg. 4, Ingrid&Göran

Fogdegårdsv. 139, Anna

1515

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.
Våﬀelservering i liten skala. Promenera hit på
stigarna genom skogen eller cykla/kör via Varbergsvägen; att cykla tar ungefär en kvart.

15

Fogdegårdsv.
139 ⇒

En gång i tiden ett lantbruk med namn Koberg
som idag nästan hamnat mitt i stan. På denna
gamla tomt med fantastiska öppna ytor, hittar
du formklippta träd och buskar, ﬂera uteplatser, berg och gamla stenmurar med naturliga
stenkanter. Pool, växthus och trädgårdsland,
bärbuskar och jordkällare. Njut den ﬁna gamla
gatstenen på garageplanen.

9

Gång- och cykelväg

Rullstolsvänligt

P Parkeringsmöjlighet

L Lekplats

@urbangardenday
www.urbangardenday.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK,
INSTAGRAM OCH VÅR HEMSIDA

L

12

Ett par p-platser
ﬁnns utmed
Irisvägen 13 14

A Aktivitet

1 Besöksträdgård

Välkommen till en gammal trädgård som
formats av Irene sedan 2001. Du ﬁnner rosor,
clematis och blåregn och mycket får växa som
det vill; här ﬁnns inga nagelsaxar. Gitarrist Max
Lindqvist framträder under dagen. Här hittar du
också Galleri Hjertstedska Villan, där Lotta LundinFors
ställer ut keramik och Irene Eriksson måleri.

8

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

TÖLÖBERG

En oas mitt i Östa Villastaden. En trädgård med
mycket innehåll på liten yta. En trädgård med
stor personlig prägel och lekfull medelhavskänsla. En badtunna, ett växthus och utrymme
för social samvaro. I den grekiska tavernan
ställer Karina Paulsson a.k.a #surkärringarunite
ut sin konst. @agot63.

7

Villaträdgård från 30-talet, moderniserad 2007.
Tomten omsluts av liguster och oxelhäckar. Ett
klassiskt ”picket fence” får påminna om åren
i Australien. Grusträdgården är möblerad för
odling och här hittar du också en av husets två
graﬃtimålningar av @ollio. Konstnären Linda
Spåman visar samtidskonst. @karinapaulsson.

6

5 Godhemsg. 9, Britta&Göran
Trädgård med gammaldags karaktär där äppelträden 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. Under dagen blir det framträdande av
elever från Balettakademins dansklass.

2 Buxbomsv. 18, Ulla
Liten villaträdgård i olika nivåer. Gamla fruktträd och bärbuskar. Släntplanteringar med
perenner och rosor. Odling i pallkragar.

1 Gamla Tölöv. 16, Magnus&Hanna
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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. Du hittar
installationer av konstnären Diana Rönnberg i
trädgården.
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