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Allmän information

Styrelsen

Resor: Anmälan till våra resor är bindande. Vid återbud av dagsresor tar vi ut
en avgift på 200 kronor.

Berit Johansson, ordförande
0303 804 73, 073 804 73 17
beritjohansson450@hotmail.com

Gun Johansson, ledamot,
vice ordförande
0304 66 36 14, 0739 94 20 00

Anna-Lena Gustavsson, kassör
0304 66 73 84, 0703 069 972
annalena.gustavsson49@gmail.com

Inga-Lena Håkansson, ledamot
0304 66 16 41, 0707 13 18 90
ingalena.tjorn@hotmail.com

Britt-Marie Pettersson, sekr
0304 66 19 04, 0704 79 83 80
britt-marie.P@spray.se

Karin Kristensson, ledamot
0304 66 73 28, 0722 27 73 28
karinkristensson52@gmail.com

Christina Ossiansson, ledamot
0303 846 23, 0706 47 75 64
christina.ossiansson@gmail.com

Ullamaj Abrahamsson, ledamot
0303 839 66, 0704 60 94 09
ullamajsan@hotmail.com

Vill du veta om resan blir av gå in på vår hemsida eller
ring Christina 070 64 775 64 eller 0303 846 23.
Vi vet om endagarsresa blir av tidigast 2 veckor innan avresa och
för flerdagarsresa tidigast 5 veckor innan avresa.
Vi reserverar oss för smärre ändringar i resornas program.
Har du matallergi, tala om detta när du anmäler dig till resan.
Du måste vara medlem i Tjörns Trädgårdsförening för att få åka med på våra
resor och delta i våra kurser/aktiviteter.
Aktiviteter: Har du anmält dig till en aktivitet och får förhinder, ring och
avanmäl dig, vi har oftast kölista och det finns säkert någon som gärna tar din
plats.
Avgiften skall vara betald innan kursdatum. Om inte avgiften är betald i
tid tillfaller platsen annan person i kölistan.

Medlemsavgift 2017
Enskild medlem 150 kr
familj 200 kr
gäller helår januari-december

Även om anmälningsdatum passerat kan det finnas platser kvar på våra
resor/aktiviteter, är du intresserad, ring!
Tänk på dina medresenärer använd inte starka parfymer.

senast 31 mars
till bankgironummer 5575-7512

Betala in medlemsavgiften

Medlemsrabatt: Visa upp ditt medlemskort så får du rabatt hos Edwardssons
Handelsträdgård, Henåns Blommor, Orust Blommor,
Tjörns trädgårdar samt mustning på Billströmska.
Hoppas att du tycker om vårt program och kan vara med på något eller några
evenemang. Kom gärna med förslag till nya aktiviteter.
Mailadress: tjornstradgardsforening@hotmail.se
Håll koll på vår hemsida www.tjornstradgardsforening.se
samt på facebook, de uppdateras kontinuerligt. Bidra gärna
med något inlägg.

Skriv avsändare!
Klipp ut ditt
medlemskort

Medlemskort 2017
Tjörns Trädgårdsförening
______________________

Varmt välkomna till våra aktiviteter!

namn

2

Föreningsrabatt
19– visa ditt medlemskort

Vi kör vidare och kommer fram till resans kanske allra största attraktion,
Kalkgruvan Bergtatt i Nås. Här har det brutits kalk i över 60 år, gruvan är en
av de allra största i sitt slag med 45 km gruvgångar fördelat på 11 våningar. Vi
kör med bussen en bit in i fjället och möts av en overklig miljö med upplysta
salar och underjordiska sjöar. Här stiger vi ombord på en båt som för oss
vidare in genom en effektbelyst vattenlabyrint till unika gallerier som är
upplysta med bl.a. kristallkronor. Har vi tid, kör vi även till fjällets topp och
beundrar utsikten (2 tim).
Åter till Molde där får vi en rundtur och besöker bland annat Varden med
Moldepanoramat över fjord och fjäll.
Åter till vårt hotell Quality Hotell Alexandra.
Middag på hotellet inkl. 1 vatten, 1 öl eller ett glas vin samt kaffe.
Dag 4
Frukost på hotellet.
Nu är det dags att lämna Molde för den här gången. Vi tar färjan över från
Sölsnes till Åfarnes (15min).
Färden går vidare upp genom Romsdalen, kort paus i Dombås.
På Sinclair Kro i Kvam stannar vi till för en lunchbuffé inkl. dryck och
kaffe.
Vi åker vidare ner genom Gudbrandsdalen, Lillehammer och vi tar en kort
paus vid Nebbens Kro.
På Rasta i Svinesund väntar kaffe och räksmörgås.

Trädgårdslycka
Lördagen den 11 februari
klockan 11.00 - ca 14
Häggvallskolans aula
Hannu Sarenström:
”För mig är trädgården som allra
bäst om den tar tag i mig när jag
kliver in genom grinden och ger
mig en blomstrande kram. En
trädgård skall vara vilsam att
vara i.
En kram är det bästa."

Åter till Tjörn ca klockan 22.30.
Pris: 5.395 kronor per person. Enkelrumstillägg 825 kronor.
Som vanligt får ni en flaska vatten på bussen.

Hannu Sarenström är en uppskattad trädgårdsinspiratör och skribent. Han
har en stor trädgård på Kinnekulle med tydliga kvarter och strukturer. En
trädgård med öppen rumslighet men ändå med en tydlig känsla av olika rum.

Avresa
07.00 Tjörns Sparbank, Kållekärr, 07.05 Häggvalle damm hlp,
07.10 St1 tappen Almön, 07.20 Statoil Stenungsund
Önskas påstigning på sträckan Rönnäng-Skärhamn-Kållekärr, tala om det vid
anmälan.

I dag berättar Hannu från sin nya bok Trädgårdslycka om trädgårdens
rum och atmosfärer, vackra samplanteringar och ljuvliga växter som håller
trädgården i blom säsongen ut.
Välkommen till en välfylld och inspirerande trädgårdslycka.

Anmälan och betalning senast
den 8 juni för resa 1 och
den 7 juli för resa 2

Lotteri

Anmälan till Christina 070 64 775 64 eller 0303 846 23

Ta gärna med fika.
Entré: 100 kr kontant betalning, medlemmar gratis!

Nordia sänder faktura till dig.

Varmt välkomna!
18
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Ett år i
två trädgårdar
Lördagen den 18 februari
klockan 11.00 - ca 14
Häggvallskolans aula
Annika Herdersson från
Furets plantskola, berättar
och visar bilder om sina två
trädgårdar i Örby.
Plantskolan startades 1968 av Ingvald Herdersson. Många år tidigare var den
en privat hobbyträdgård. Sedan 1986 drivs plantskolan av sonhustrun Annika
Herdersson och hennes svärmor Ella.
Plantskolan drivs fortfarande i Ingvalds anda med bänkgårdar och odlingar på
friland, men numera även i krukor och klump.
Furet har en inriktning på det annorlunda sortimentet, både bland buskar, träd
och perenner. På plantskolan kan du se mycket av deras sortiment uppväxt.
Lotteri, ta gärna med fika.
Entré: 50 kronor kontant betalning, medlemmar gratis!
Varmt välkomna!

Kurs i Ympning och Okulering
Onsdagen den 22 februari klockan 18.00 – ca 20
Häggvallskolans aula
Willhelm van Reimsdijk lär oss teknikerna för ympning och okulering.
Vi får vid detta tillfälle lära oss de två teknikerna för att senare under året
praktisera på egen hand, när lämplig tidpunkt infaller.
Ta med dig sekatör och vass kniv för praktiska övningar.
Ta gärna med fika!
Pris: 100 kr/person, förskottsbetalning till bankgiro.
Bindande anmälan senast den 17 februari till Gun 0304 66 36 14.
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Dag 1
Vi åker genom Bohuslän och över Svinesundsbron in i Norge. Vi stannar vid
Rasta Svinesund för kaffe och dubbelfralla. Därefter fortsätter vi genom
Østfold, Oslo och utmed Norges största insjö, den 11 mil långa sjön Mjösa.
Kort stopp vid Marché, Espa.
Färden går genom Lillehammer, in i Gudbrandsdalen och dess
karakteristiska natur med långa dalsidor där lantgårdar bildar ett lapptäcke i
landskapet.
Vårt nästa stopp blir på ett trevligt lunchställe, lunch inkl dryck och kaffe.
Vi kör vidare genom Romsdalen, som många anser är en av de allra
vackraste dalgångarna i landet. Här, i älven Raumas dalgång, tornar fjällen
upp sig mer och mer runt oss och ju trängre dalen blir desto mer omges vi av
brusande vattenfall, så småningom även av fjällformationen Trolltindane med
den världskända Trollveggen, som är bergsklättrarnas och fallskärmshopparnas ”Mekka”.
Här tar vi busskaffe med tilltugg.
Vi åker vidare mot Ålesund och vårt hotell Quality Hotel Waterfront, vi bor i
dubbelrum med dusch/WC. (1 natt)
Middag på hotellet inkl. 1 vatten, 1 öl eller ett glas vin samt kaffe.
Dag 2
Frukost på hotellet.
Vi startar dagen med en stadsrundtur med lokalguide, turen omfattar även
ett besök på Atlanterhavsparken med sitt stora akvarium (3 tim).
Lunch inkl. dryck, kaffe och kaka på Restaurang Fjellstua med vidsträckt
panoramautsikt.
Vi kör vidare genom det vackra landskapet och kommer fram till Trollstigens
utsiktsplats, här finns tillfälle för fika innan vi fortsätter ned genom detta
världsberömda vägparti, som är en av Norges största och mest besökta
turistattraktioner.
Vi kommer ner till Romsdalen och kör via Åndalsnes och färjan ÅfarnesSølsnes (15 min).
Nu kommer vi till Molde och vårt hotell Quality Hotell Alexandra, vi bor i
dubbelrum med dusch/WC. (2 nätter)
Middag på hotellet inkl. 1 vatten, 1 öl eller ett glas vin samt kaffe.
Dag 3
Frukost på hotellet.
Vi åker ifrån Molde via Krifast och Frei till Kristiansund där vi möter vår
lokalguide för en stadsrundtur (1,5 tim). Staden är uppbyggd på tre öar och
vi får även ta del av dess historia.
Vi färdas genom Atlanterhavstunneln och över Atlanterhavsvegen, berömt
för sin speciella arkitektur längst ut i kustbandet mot Hustadvika.
Picknicklunch och fotostopp på Atlanterhavsvegens utsiktsplats. v.g.v
17

Resa till Norge - Rosornas stad Molde,
Ålesund, Trollstigen och Atlanterhavsvegen

Älskade potatis!
Lördagen den 11 mars
klockan 11.00 - ca 14
Häggvallskolan
Bitte Persson från
Larsvikens potatis håller
föredrag om vår älskade knöl,
POTATISEN.
Larsviken vårdar stolt sin
potatissamling på omkring 550 sorter,
där nya spännande sorter samsas
om platsen med riktigt gamla
rariteter.

Resa 1: Söndag 9 juli – onsdag 12 juli, 4 dagar

Potatis går att odla i de flesta jordar, med mer eller mindre lyckat resultat.
Bitte ger oss de bästa råden om hur vi odlar och vilka sorter det finns.

Resa 2: Lördag 12 augusti – tisdag 15 augusti, 4 dagar

En del av föredraget handlar om matlagningstips med potatis.

Norge har mycket att erbjuda sina besökare, men få kanske känner till att
landskapet Möre og Romsdal som omfattar Atlantsträckan runt landets
nordvästra hörn, är en riktig höjdare i flera bemärkelser. Här lägger
golfströmmen sin grund för ett behagligt klimat med prunkande och frodig
grönska. Naturen bjuder på härliga kontraster med sin tätbefolkade kustremsa,
som övergår i stilla och idylliska vikar och fjordarmar och som fond till det hela,
en mäktig orörd fjällnatur med snöklädda fjälltoppar.

Bitte och hennes man har med sig många olika sorters sättpotatis till
försäljning. Förpackade i 5 st/påse eller 1 kg påsar.

I detta område välkomnar också några av landets största sevärdheter sina
besökare. Jugendstaden Ålesund som ibland kallas ”Norges Venedig”,
rosornas stad Molde, Sjöfartstaden Kristiansund, de imponerande
väganläggningarna Trollstigen och Atlanterhavsvegen, samt landets nya
och kanske mest spektakulära sevärdhet, turen i gruvorna i Bergtatt i Nås.

Entré: 50 kronor kontant betalning, medlemmar gratis!

Försäljningen startar efter föredraget. www.larsviken.se
Lotteri.
Ta gärna med fika.

Välkomna!

Resan inramas med en naturskön och omväxlande färd genom två av Norges
vackraste och mest kända dalar Gudbrandsdalen och Romsdalen.
VÄLKOMMEN!
Nordia Resor och Tjörns Trädgårdsförening
16
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Årsmöte (endast för medlemmar)

Resa till Trädgårdar i Østfold och Vestfold

Torsdagen den 30 mars klockan 18.30

Resa 1: Tisdagen den 4 juli. Resa 2: Tisdagen den 18 juli

Häggvallskolans matsal

Nu gör vi om samma resa som vår
hemliga resa till Norge 2015.
Den här gången tittar vi in i nya
trädgårdar.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Vi åker genom Bohuslän mot Norge
och stannar till vid Rasta Tanum
för kaffe och dubbelfralla.
Dagens första trädgård blir hemma
hos Elsa Dannevig som bor på en
höjd med fantastisk utsikt över
Halden. Elsas trädgård har tidigare
fått priset ”Årets Hage” och den är
väl värt ett besök.
Vi kör vidare och tar färjan vid Moss
– Horten (30 min) under överfarten
kan den som vill köpa fika.

Sonja Olsson, biodlare i mer än 25 år, håller kvällens föredrag. Sonja har en
visningsbikupa på Sundsby Säteri, gå gärna dit och titta, intressant att se hur
bina jobbar.
Vi får höra om blommor och bin, om binas fantastiska värld, honungens
fantastiska egenskaper och hur man kan använda den.
Vi bjuder på kaffe med dopp!
Lotteri med fina vinster.
Varmt välkomna!
Tack till våra medlemmar som kommit med tips om resor och som skänkt
fina vinster till våra lotterier.
Vinster: Dela gärna dina plantor och skänk som vinst till våra lotterier.
Krukade, namnade, färg och höjd är bra att känna till.
Ge bort ett medlemskap i Tjörns Trädgårdsförening
Kontakta annalena.gustavsson49@gmail.com
0703 069 972 så fixar hon ett presentkort på medlemskap för 1 år.
6

Väl i Horten går färden vidare hem till Jørgen Fon, han har förvandlat sin
stora gräsmatta till en spännande trädgård utöver det vanliga, här sätter
fantasin inga gränser. Hos Jørgen finns det olika trädgårdsrum, dammar och
annat kul. Vi passar på att ta bussfika o fralla här i Jørgens trädgård. Om
tid finns går färden vidare till E.K Plantesalg i Sandefjord, för shopping.
Vårt sista trädgårdsbesök för dagen blir hemma hos Inger och Sigmund
Jorddal och deras vackra trädgård med utsikt över Skagerak. Här har de
förvandlat kala berg till blomstrande perennrabatter och dammar.
Nu tar vi oss ner till Sandefjords centrum där väntar Color Line som ska ta
oss till Strömstad. Under den 2,5 timmars långa överfarten njuter vi av den
fina middagsbuffén inkl dryck, kaffe och efterätt. Den här buffén blev
mycket uppskattad vid förra resan. Efter maten kan du handla i Taxfree eller
bara sitta ner och vila efter en lång dag.
Åter till Tjörn ca klockan 21.30.
Pris: 800 kr/person, inkl förmiddag- och eftermiddagskaffe, middagsbuffé
med dryck och kaffe.
Anmälan senast den 20 juni till Christina 070 64 775 64 eller 0303 846 23
Betalning senast den 30 juni till Bankkonto.
Avresa 07.00 Tjörns Sparbank, Kållekärr, 07.05 Häggvalle damm hlp,
07.10 St1 tappen, Almön, 07.25 Nösnäsgymnasiet, inne på skolans område.
Önskas upphämtning Bäckevik-Skärhamn-Kållekärr, tala om det vid anmälan.
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Hemlig trädgårdsresa till Halland

Gör fina påskkransar

Resa 1: Torsdagen den 8 juni

Tisdagen den 4 april
klockan 18.30 ca 2 timmar

Resa 2: Tisdagen den 13 juni

Vi träffas på Dekorex

Avresa 08.30 Tjörns Sparbank, Kållekärr, 08.35 Häggvalle damm hlp,
08.40 St1 tappen, Almön, 08.50 Nösnäsgymnasiet, inne på skolans område.
Önskas upphämtning Bäckevik-Skärhamn-Kållekärr, tala om det vid anmälan.
Vi åker till Halland och besöker
flera fina trädgårdar.
Efter lunch åker vi till en plantskola
för lite shopping.
Efter en lång dag lutar vi oss tillbaka i
bussen och är hemma på Tjörn
ca klockan 20.00.
I resan ingår:
Bussfika med fralla
Lunch inkl dryck, kaffe och kaka
Eftermiddagsfika med macka
Visningar
Anmälan senast den 28 maj till Christina 070 64 775 64 eller 0303 846 23

Blommor i

Kållekärr, där vi gör egna och
personliga dörrkransar till påsk.
Ta med dig lite trädgårdsskräp, så
hjälper floristerna till att hitta
möjligheterna att använda det till
kransar eller dekoration.
Som deltagare förväntas det att du delar med dig av ditt ”skräp” till andra
deltagare och tvärtom. Vi hoppas att kvällen bjuder på glada skratt.
Exempel på bra trädgårdsskräp är….
kvistar från din nerklippta klematis, al- och lärkkottar, bark, fina kvistar i både
färg och form, bara fantasin sätter gränser.
Kursavgift: 150 kr/person exkl materialet som du köper på Dekorex.
På Dekorex finns kransar, påskdekorationer, band mm att köpa
Ta gärna med fika! Ta även med dig en sekatör.
Först till kvarn….. det finns bara 20 platser.
Anmälan senast den 29 mars till Gun 0304 66 36 14.
Bindande anmälan och förskottsinbetalning till bankgiro.

Pris: 650 kr per person. Betalning senast den 2 juni till bankkonto.

Tillverkning av växtstöd
Söndagen den 9 april klockan 10 ca 3 timmar
Vi träffas på Dösevägen 102
(Spagården på Tjörn) och tillverkar enklare
växtstöd till pion, riddarsporre, klematis ja
till alla växter som behöver ett stöd.
Vi använder oss av armeringsmatta.
Material till självkostnadspris. Swish OK.
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Ta gärna med dig fika.
Anmälan till Inga-Lena 0707 13 18 90
senast den 30 mars.
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Besök gärna öppna trädgårdar i Stenungsund
Vilken jord ger mest
sallad…

Söndagen den 4 juni klockan 11-15

Bokashi?

Välkomna till

Lördagen den 22 april
klockan 11.00 - ca 14

Villaträdgård på ca 800 m² i ständig förändring. Tulpanträd, azurlönn
Flamingo, buskpion, mullbärsbuske, damm med fiskar och näckros, hönshus,
köksträdgård, persikoträd, blåregn i olika färger om de har överlevt, olika
perenner, dagliljor, staketdruva, och en hel del rosor.

Häggvallskolan

Vägbeskrivning: Följ Ucklumsvägen 649 förbi Norums kyrka tag vänster in på
Högenorumsvägen, förbi Kyrkenorumskolan sväng vänster i T kors uppför
backe med plank på vänster sida, fjärde vägen till vänster rött timmerhus med
rött plank.

Kajsa Sjaunja från mikrojord.se kommer tillbaka till oss för att berätta
mer om fermenteringsprocessen (nedbrytning) med Bokashi.
Vi var ganska många som köpte hink och strö och vi vill gärna veta mer.
Bokashifermentering är en jäsning, som på några veckor förvandlar
köksavfall och växtrester till en näringsrik mylla, rik på enzymer, vitaminer och
antioxidanter.
När kompostmyllan grävs ner i jorden, tillför man bra mikroorganismer, vilket
ökar bördigheten. Dessa mikroorganismer dör i en traditionell kompost som
alstrar värme.

Britt-Marie Fager, Ängskrassevägen 6, tel 073 816 08 17

Välkomna till

Lena Fager, Citronfjärilvägen 15, tel 070 324 38 42
Här får ni se hur man kan förvandla en vanlig villaträdgård från platt
mark/gräsmatta till en oas med flera rum med många sittplatser. Buskar,
gammeldags rosor, klematis, dagliljor, nävor, spaljéer, vatten. Här finns även
en ”buxbomsrondell”
Vägbeskrivning: Följ Ucklumsvägen 649 förbi Norums kyrka tag vänster in på
Högenorumsvägen sväng vänster till Kyrkenorumskolans parkering. Huset
ligger till höger vid parkeringen. En spaljé omgärdar trädgården.

För att lyckas med Bokashi behövs hink och bokashiströ, detta har Kajsa med
sig till försäljning. Kajsa tar emot swish och kortbetalning. Gå gärna in på
mikrojord.se för mer information om produkterna.
Lotteri.
Ta gärna med fika.
Entré: 50 kronor kontant betalning, medlemmar gratis.
Varmt välkomna!

8
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Besök gärna öppna trädgårdar på Tjörn

Växtmarknad på Bräcke

Söndagen den 28 maj klockan 12-17

Lördagen den 13 maj klockan 11.00 - ca 13
Bräcke Hembygdsmuseum

Välkomna till

Irén Ögren Börjesson i Röstorp, tel 0705 88 15 22
Kuperad stor tomt med flera olika trädgårdsdelar och stor växtvariation. Temat
är sten och nygammalt. Målet är att med små resurser skapa en lättskött
trädgård som är vacker under alla årstider. När mörkret faller på är flera delar
ljussatta. Överskottsplantor kan finnas till försäljning.
Irén har även öppen trädgård 9 juli klockan 12-17.
Vägbeskrivning: följ skyltar mot Röra Strand, ca 100 m efter skylten Röra
Strand 2 km, tag vänster vid skylt Huseberg följ grusväg till ni kommer till
Röstorp, ett vitt torp (den äldre fastigheten i området).

Nu är det dags för vår
årliga växtmarknad.
ALLA våra medlemmar
är välkomna att sälja sina
plantor, du behöver inte ha
massor med plantor, det
går även bra med några
pelargonsticklingar.
Kom och sälj dina krukade
överskottsplantor.

Välkomna till

Monica och Göran Hermanson på Alen, tel 0704 835263
Här kan du njuta av Rhododendron, dagliljor, hosta och många andra av deras
favoriter. Du kan även titta på deras hemsida www.alentradgard.se.
Monica och Göran har även öppen trädgård 6 juni klockan 15-19.
Vägbeskrivning: Kör väg 160 från Orust mot Stenungsund, över
Skåpesundsbron, efter 2–3 km kör förbi infarten till Sundsby kile, efter
ca 500 m ser man ett vitt tegelhus med ladugård på vänster sida. Infart efter
70-skylt, höger in mot ladugård.
Från Stenungsundshållet, kör väg 160 förbi Myggenäs o Almösund. Andra
avfarten till vänster efter vägskylt Kihls By.

ALLA är välkomna att handla, även om du inte är medlem. Passa på och
köp växter till din trädgård till ett bra pris.
Perenner, sommarblommor, gurk-, och tomatplantor kan du hitta här. Du kan
även hitta lite ovanligare växter.
Endast kontant betalning.
Lotteri (alla som säljer växter skänker vinster till ett värde av 50 kr)
Försäljningen startar klockan 11.00, vänligen respektera detta.
Hembygdsföreningen säljer kaffe med dopp.
Välkomna att ta en fika, diskutera trädgård med likasinnade, vinn fina priser i
lotteriet.
Meddela till Gun, 0304 66 36 14, om du vill sälja plantor.
Det är bara privatpersoner som får sälja.
Varmt välkomna!
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4-dagars
buss/båtresa till
Tallinn Estland,
Växtmarknad i
Türi
Onsdag 17 maj till
lördag 20 maj
Vi åker till vårt grannland Estland där vi tillbringar två härliga dagar.
Vi får en dag i Tallinn med en guidad rundtur av lokalguide och ett besök
på Botaniska trädgården.
Vi åker även till den stora växtmarknaden i Türi där du kan strosa omkring
bland växter, blommor och hantverk i en gammaldags genuin marknadsmiljö.
En omväxlande resa som ger upplevelser att minnas och avkopplande dagar
tillsammans med oss.
Välkomna!
Nordia Resor och Tjörns Trädgårdsförening

Dag 3 fredag
Frukost på hotellet
Vi besöker den stora växtmarknaden i Türi som för övrigt firar 40 år i år
(5 tim). Det här är en utomhusmarknad i gammaldags stil, där blommor, växter
och hantverk skapar en genuin känsla. Marknaden är vida känd för sitt stora
utbud, här hittar du prisvärda växter så som pioner, rosor, klematis och fröer.
Marknaden ligger längs Kalevigatan. Trädgårdsfirmor, plantskolor och enskilda
trädgårdsmästare som ställer ut på marknaden har många fina erbjudanden
där alla trädgårdsentusiaster kan hitta någonting för sin trädgård.
Kontant betalning 2 €.
Efter marknaden åker vi tillbaka till Tallinn för eventuell shopping på Nordre
Centrum (1 tim).
Därefter ombordstigning på Tallinks Victoria, inkvartering i A-hytter utsides
med dusch/WC
Middagsbuffé inkl. vatten, öl, vin och kaffe ombord.
Dag 4 lördag
Frukost ombord på båten innan vi går iland i Stockholm
Kort rundtur i Stockholm (1 tim).
På Restaurang Ågården i Arboga äter vi lunch inkl. dryck, kaffe och kaka.
Paus på Rasta Rattugglan, Mariestad.
Åter till Tjörn ca klockan 20.00.

Avresa: 08.00 Tjörns Sparbank, Kållekärr, 08.05 Häggvalle damm,
08.10 St1 tappen Almön, 08.20 Statoil Stenungsund

Trädgårdsamatörerna TABO är inbjudna till att delta på resan. De får anmäla
sig till resan fr o m den 20 februari.

Dag 1 onsdag
Vi lämnar Tjörn och tar vårt första stopp vid Rasta Götene där vi får kaffe och
dubbelfralla ost/skinka.
På restaurang Svalan i Örebro äter vi lunch inkl. dryck, kaffe och kaka.
Från Stockholm tar vi färjan Tallinks Baltic Queen med inkvartering i
A-hytter utsides med dusch/WC.
Båten kryssar sakta genom Stockholms vackra skärgård och ut mot öppet
hav. Ombord på båten får vi middagsbuffé inkl. vatten, öl, vin och kaffe.

Pris: ca 4100 kronor, gå in på vår hemsida www.tjornstradgardsforening.se
för uppdatering, priset är inte klart i skrivande stund.

Dag 2 torsdag
Frukost ombord på båten innan vi går iland för en rundtur med lokalguide i
Tallinn, inkluderar. besök i Tallins Botaniska Trädgård (3,5 tim).
På Restaurang Leib Resto ja Aed, Tallinn äter vi lunch inkl. dryck och
kaffe.
Därefter fri tid till shopping och egna strövtåg i Gamla Stan (ca 1.5 tim)
Inkvartering på hotell i Tallin eller Pernu i dubbelrum med dusch/WC.
Middag på hotellet inkl. 1 vatten alt 1 öl alt 1 glas vin och kaffe.
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Anmälan senast den 12 april till Christina 070 64 775 64.
Sista betalningsdag 13 april, Nordia Buss skickar faktura.
Bra att tänka på

Giltigt pass eller EU-ID kort

Kläder efter väder

Kontant betalning inträde till Växtmarknaden €2

Begränsad last per person då alla deltagare ska få möjlighet att handla
lika mycket.

Ta gärna med dig staplingsbara backar att ställa dina växter i, så det blir
lättare att hålla reda på lasten i bussens bagageutrymme. Vi vill helst inte
ha småpåsar som åker runt.

Vi tar med spritpennor och etiketter så ni kan namna era växtinköp.
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