Veteranfordonsträﬀ,
Kungsbacka Torg, kl. 13-15 F

Gröna stråk i gatumiljö

Veteranfordonsträﬀ för bilar, motorcyklar,
mopeder, traktorer. Alla är välkomna att visa
upp sin gamla klenod.

Sommarblomsprogram 2022
Välkommen in i sagornas värld

Foto Will Rose, CC-BY

GUIDADE VANDRINGAR
Upptäck Varlaskogen, kl. 11,
samling vid Varlakyrkan, Bäckmans
Gård 66 för en timmes vandring A
Upptäck Varlaskogens biotoper tillsammans
med Varlaskogens Vänner. Bengt-Ove
Gunnarsson guidar oss längs stigar med stor
artrikedom och ﬁna rekreationsmöjligheter.
Hur ser framtidens utmaningar och möjligheter ut för denna stadsnära oas?
www.varlaskogen.se

Idépromenad; var ﬁnns bästa platsen
för Kungsbackas nya konsthall?
kl. 13, samling mellan Alléskolan
och Kungsbackaån B
Norra Hallands Konstförening med ordförande Lisbeth Hedelin i spetsen, bjuder in
till en promenad för att titta på platser och
utbyta idéer för en konsthall i Kungsbacka.
Du är inbjuden till denna kreativa vandring,
som kommer att omfatta kvarteret Ejdern
och Östra sidan av Kungsbackaån. Tänk att
tillsammans få fundera över ord som konstpaviljong, skulpturpark, kulturcafé och skaparverkstäder? I tanken är allt möjligt och
tillsammans med några inbjudna arkitekter,
politiker och kulturtjänstemän, tror vi på
storslagna idéer för hur konst och kultur ska
vara med och forma framtidens Kungsbacka.
Varmt välkomna! www.nhkf.se

Guidad vandring längs Kungsbackaån,
kl. 12, samling vid Borgmästarbron C
Följ med Leon Martini, enhetschef på Driften
Park, på en utvecklingspromenad norrut
längs Kungsbackaån. Under promenaden
får du höra mera om de senaste årens ﬁna
satsningar och det arbete som ständigt pågår för att gynna biologisk mångfald. Leon
Martini berättar om planerna för ytterligare
rekreationsstråk längs ån och utmaningen
att skydda staden vid skyfall och förväntade
havsnivåhöjningar.

TÄVLA PÅ INSTAGRAM!

• Ta bilder
• Hashtagga #urbangardenday

TÄVLINGSREGLER
hittar du i ﬂödet på
@urbangardenday

TÄVLA OM
presentkort från våra
sponsorer (se baksida)



Varje år smyckas Kungsbacka med blommor
i urnor, amplar och rabatter. Först ut är vårblommorna och blomsterlöken, sedan fylls
urnor och rabatter med sommarblommor och
till sist höstblommor. Under tre veckor i månadsskiftet maj-juni planterar Traﬁk & Utemiljö på förvaltningen för Teknik cirka 25 000
blommor och växter runt om i staden, bland
annat vid Fyren, Stadshuset, längs Vallgatan, i
Badhusparken samt i ﬂera rondeller.
De vackra kompositionerna med sommarblommor som smyckar staden varieras, år
från år. Varje år har vi ett nytt tema som
genomsyrar alla sommarblomsplanteringar.
Urnor och rabatter designas varje år med inspiration från temat som beskriver färg, form
och känsla. Färger, sorter och material väljs
utifrån temat. Växtvalet görs redan i augustiseptember och året därpå levereras och planteras växterna så att urnorna och sommarblomsplanteringar kan smycka staden. Årets
tema år 2022 är I Sagornas värld.
Vilken saga väcker minnen hos dig? Välkomna att öppna dörren in till sagornas värld!.

MIKROMARKNAD

Omtyckta träd

Våra kvarter, Kyrkog. 13 eller
Storg. 10 på gården, kl. 12–15 E

Vi samlar på omtyckta träd och 2021 märkte
vi ut några uppskattade individer på kartan.
Har du några favoriter som vi missat, hör av
dig till lenatroedson@gmail.com

I samarbete med Cosa Table bjuder Våra
Kvarter in det halländska matlandskapet till
innergården under några härliga timmar. Här
träﬀar du våra lokala destinations- och matentreprenörer. Vi ser denna tillfälliga marknad
som en kreativ mötesplats för nya tankar
och goda samtal, med stort utrymme för
uppmuntran och pepp. Halland har på senare
år blivit omtalad som Sveriges Toscana och
maten är huvudnumret. Vi håller med och det
här är bara början! @cosatable @vårakvarter
På gården hittar du muralmålning av
Camilla s Broström/SCEB och skulptur av
Richard Brixel, som om sin konst säger: ”Jag
vill ta reda på vem vi är och genom min konst,
ge mod och styrka till mina medmänniskor”.
För dagen har gerillaslöjdare Karina Paulsson
under sitt alias #surkärringarunite, installerat
en mjuk mural/garnbomb. @karinapaulsson

Parker och grönområden mår bra av att bindas samman med varandra genom stråk för
att bevara och gynna biologisk mångfald.
Gröna korridorer skapar platser för vila och
passager för bland annat fåglar, ﬂaddermöss
och insekter som 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, lä för hårda vindar och mycket
annat. Vi kallar det ekosystemtjänster, som
naturen ger oss.

Hamntorget D
Hamntorget ligger bara ett stenkast från
Kungsbacka Torg och här erbjuds en av stadens bästa platser vid ån. Här kan du sitta
och känna lugnet på den stora bryggan. Ta
med din lunch eller ﬁka och njut av solen och
vattenspegeln under dina fötter. Torget ﬁck
2020 en ny gestaltning med sköna bänkar och
en liten strand.
I torgets södra ände kan du hyra kajak
och göra upptäcktsfärder både nedströms
och uppströms längs Kungsbackaån.
Rörelseglädje med ﬂyt!

Ut och njut
På Kungsbacka kommuns hemsida ﬁnns mer
information om Kungsbackas parker och
platser https://kungsbacka.se/uppleva-ochgora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftslivoch-motion/parker-och-gronomraden/

KERAMIK OCH FOTOKONST

DEN KULTURELLA BYRÅN

Längst in på gården har Johan Brink öppnat upp sin studio. Här hittar du framför
allt vintagekeramik i världsklass, men
också fotokonst, posters och fotoböcker.
Allt har en historia och allt är till salu. Har
du själv med någon keramik du undrar
över kan du få en värdering och kanske en
historia. @brinktime_ceramics

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.

Johan Brink, Kyrkog. 15, kl. 12–15 E

VI GILLAR OCH STÖDJER
URBAN GARDEN DAY

www.abf.se • www.blomsterlandet.se • www.hjalmeskulla.com
www.karinapaulsson.com • www.kungsbacka.se • www.typit.se
Idé och produktion: Karina Paulsson, Lena Troedson och Magnus Olsson 2022. Solitärbin, Wildlife Garden
Foto Will Rose, CC-BY

Mejselv. 13, Annette&Harald

Landsvägsg. 12, Johan&Sara

Storg. 49, Ninja

Vi sänder direkt från Urban Garden Day
under hela eftermiddagen på IGTV
@urbangardenday. Följ med våra favoritreportrar Kajsa Sjölander och Kajsa Jeppson
när de gör nerslag på olika platser och intervjuar människor de möter under sitt Urban
Garden Day-äventyr. Alla inslag läggs upp
i ﬂödet så om du missat något kan du gå in
och kolla i efterhand. Enjoy!

LIVESÄNDNING KL. 13 – 17

I denna härligt vildvuxna trädgården med underbara inslag av kirskål ligger ROSA VILLAN.
Huset ﬂyttades hit från Särö av stationsmästare
Oscar Zachrisson 1918. Välkommen att kika in
bakom planket och upplev nyskapande konst,
musik och vetenskap med konstnärerna Ninja
Agborn, Elin Amanda Johansson, Charlotte
Berglin och forskaren Johan Jansson från KTH.
@elinamanda_johansson

Kaptensg. 4, Pernilla

Atriumträdgård med medelhavskänsla. En
innergård med utrymme för avkoppling,
samvaro och trädgårdsodling. Nyanlagd och
på tillväxt!

8 Backsippeg. 7, Madeleine&Anders

En trädgård som anpassas utefter familjens
behov och årstid. Hos oss ﬁnns det gott om
smultron och sommarblommor/snittblommor
så som vallmo, pionerna och dahlior att plocka
och njuta av. @blommorgronsaker

7 Irisv. 21, Catarina
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Ö. Villastaden
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Lupinv. 8, Louise&Matti

Tulpanv. 22, Pernilla&Tomas
Fredgrens trädgård är en naturträdgård men
den har också anlagda rabatter och odling.
Tomas och Pernilla har ägt huset sedan augusti
2017 och formar sakta om den till en plats för
blommor, ätbart (i liten skala), familj, vänner,
lek, umgänge och avkoppling.
@fredgrenstradgard.
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Liten kedjehusträdgård som rymmer många
drömmar. Odlingen får plats i växthuset och
den omdanade köksträdgården, men här ﬁnns
också plats för guldﬁskar och paddor, surrande
bin, fåglar och fjärilar. @dough_n_dig

10

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. @helena.fagerell

19

Hammerö

8

Hålabäck

18

9 Backsippeg. 14, Helena&Magnus
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Marknadsplatsen

Sjukhus

Tölöberg

Va

En trädgård med många rum till detta hus från
början av 50-talet. Framsidan är lite stramare
och mera kontrollerad med mur och stenläggning. På baksidan blommar mjukare formade
rabatter ut, för perenner, buskar och sommarblommor tillsammans med träd. Här ﬁnns
många sittplatser att slå sig ner på (trädgården
är delvis rullstolsvänlig).

P

P



Söderå
L parken

leden
Inlags

L



F

Kungsbacka
Torg

E

lg.

Val

P

Stadshuset

L

6 15

L

Djäkne
Odlarförening

n

14

L

Kolla

L

D

Gästhamn

a ck a å n

© Kungsbacka kommun,
Kartavdelningen



14

B

P

P

C


Kulturhuset

Kungsmässan

Signeskulle

21

Tölö

1

Att så och skörda ekologiskt mitt i staden är all1 välkomna
Hede att besöka
deles fantastiskt. Hjärtligt
oss och möt våra odlare, som svarar på frågor
om vår verksamhet. Här ﬁnns odlingslotter att
hyra. www.djakneodlarforening.se

21 Djäkne Odlarförening,
Gamla Göteborgsvägen 35–39

En nyanlagd trädgård, som täckodlas. Här
hittar du en damm, ett stort trädäck, en liten
hönsgård och en hel del grusade ytor.

2 Ekstedts väg 15, Anna

Godhemsg. 12, Karina&Börje

Borgmästarepl. 3, Irene
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Omtyckt träd

Fogdegårdsv. 139, Anna

11

 Park-/utemiljö

12

Gång- och cykelväg

Rullstolsvänligt

P Parkeringsmöjlighet

L Lekplats

A Aktivitet

1 Öppen trädgård

@urbangardenday
www.urbangardenday.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK,
INSTAGRAM OCH VÅR HEMSIDA

Precis söder om stadsgränsen, mellan ekbacken
och Rolfsån, ligger en liten stuga med 800
kvadratmeter trädgård för nytta och nöje. Här
ryms bär, frukt, grönsaker, blommor; och i år en
ny bigård omgärdad av buxbom (några gamla
som nu formklipps till en Totoro-ﬁgur). Kom,
sitt, glo i ro! Våﬀelservering i liten skala. Promenera hit på stigarna genom skogen eller cykla/
kör via Varbergsvägen; att cykla tar ungefär en
kvart. @ﬁlmannae
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Välkommen till en gammal trädgård som
formats av Irene sedan 2001. Du ﬁnner rosor,
clematis och blåregn och mycket får växa som
det vill; Fors
här ﬁnns inga nagelsaxar. Här hittar du
också Galleri Hjertstedska villan där Elisabeth
Johansson, Lotta Lundin och Irene Eriksson
ställer ut keramik och måleri.
@gallerihjertstedskavillan

6

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

TÖLÖBERG

En trädgård under ombyggnad. Hjärtat i trädgården är dammen med däck, äppelträd och ett
sexkantigt växthus som ger skydd under kyliga
dagar. Växt- och betongförsäljning, foodtruck
ﬁnns på plats. @ullisbetongkoja

5 Borgmästareg. 21, Ulrica&Henrik

Villaträdgård från 30-talet med strukturell
uppgradering 2007. Trädgården omsluts av
liguster och oxelhäckar och ett klassisk "picket
fence" får påminna om åren i Australien. Grusträdgården är möblerad för odling och och
runt huset sveper graﬃtimålning av @ollio.
Här ﬁnns växhus, vattenspel och breda perennrabatter. @karinapaulsson

4

33 Uddav. 10, Kent
I detta trädgårdslaboratorium tar experimentlusten ständigt små utforskande steg och
hypoteser som ”går det att gjuta en pergola
i betong” får svar. Upptäckarglädjen är stark
och trädgårdsintresset stort, det avspeglar sig i
trädgårdens utformning med många snirklande
gångar bland växter, träd och buskar.

1 Buxbomsv. 18, Ulla
Liten villaträdgård i olika nivåer och i släntplanteringen hittar du rosor och perenner. Här ﬁnns
gamla underbara fruktträd och bärbuskar.Ulla
har också ett litet växthus och odlar i pallkragar.
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En gång i tiden ett lantbruk vid namn Koberg,
som numera hamnat mitt i stan. På denna
gamla tomt med fantastiska 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 gatstenen
på garageplanen.

L

Några p-platser
ﬁnns i närheten

Kolla Parkstad

Smekalles
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V. Villastaden

Kungsgatan

P

20

Kungsgärdets
byaodling

K u n g sb

Sunnanvindsg. 4, Ingrid&Göran

Kungsbackaskogen

Tingberget

5

16

A Varla

L

Här odlar och skördar vi på Kungsbackas första
tillsammansodling. Under våren har vi skapat
ungefär 200 kvadratmeter bäddar i våra första
odlingskvarter. Vi är i början på vårt odlingsäventyr och blir gärna ﬂer, gammal som ung,
nybörjare eller erfaren spelar ingen roll, vi lär
oss av våra misstag och tillsammans. Kom förbi
om du är det minsta nyﬁken på denna innovativa odlingsform!
www.kungsbackatillsammansodling.se

20 Kungsgärdets Byaodling,
norr om Lindälvskolan

En äldre trädgård med fruktträd som är ett
pågående renoveringsprojekt. Odling av olika
typer av grönsaker och i år även mer blommor. @madameandersson

Östen Johanssons g. 14, Hanna
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Trädgård under konstant utveckling med olika
trädgårdsrum där umgänge, avkoppling och
mat står i fokus. Musik med Lee Lou Unit och
Karolina Palmér visar sin konst. @larsonkba

17

På ett år har familjen förvandlat trädgården,
från enslig gräsmatta till en medelhavsinspirerad trädgård som inbjuder till avkopplat
L
utomhushäng. Här ﬁnns växthus, odlingslådor,
badtunna och ljuvliga rabatter.
@göterlings_tradgard_kungsbacka

18

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-minutenändringar, digital karta och ladda ner
denna broschyr.

COVID-19
Urban Garden Day följer Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Sedan 2014, arrangerar vi URBAN GARDEN
DAY® i centrala Kungsbacka. Vi har ingen
ambition att visa perfekta besöksträdgårdar,
fria från ogräs, istället vill vi inspirera till
odling och massor av trädgårdsglädje. Urban
Garden Day har helt enkelt kommit att bli en
evenemangshybrid för experiment och samverkan, avkoppling och samvaro.
Alla är inbjudna att i sakta mak strosa
runt, för att uppleva årets härliga blandning
av trädgårdar, konst och design. Planera för
en lugn eftermiddag, gärna till fots eller på
cykel. Gång- och cykelvägar ﬁnns utmärkta
på kartan. Ta på en rolig hatt och bjud på
glada skratt (det behöver vi)

Centrala Kungsbacka
söndag 12 juni 2022
kl. 12–18
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