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Tjörns Trädgårdsförening 
Anna-Lena Gustavsson 
Skonertgränd 12  
 
471 61 MYGGENÄS 
 
 

 
 

 

Program våren 2018 
 
Innehåll 
Allmän information om resor, 
aktiviteter och medlemsrabatter 
finns på sidan 2. 
 

Vårens föredrag  sid 3, 4, 6 
Årsmötet  sid 5 
Kurs/aktivitet sid 5, 7 

Växtmarknad sid 7 
Öppna trädgårdar sid 8, 13 
Trädgårdsbesök sid 12, 14 
Trädgårdsresor sid 8, 9, 12, 
14, 18 
Flerdagarsresor sid 10,15,17 
Medlemskort sid 19 
 
 
Hej trädgårdsvän! 
 

Ligger du i startgroparna? Har du köpt fröer? Innan du sätter igång med ditt 
trädgårdsarbete måste du planera in vårt utbud. Vi har ett digert program i vår 
med flera föredrag, trädgårdsresor/resor och andra aktiviteter. 
 

Vi har vuxit med ca 200 medlemmar bara på ett par år och är nu ca 700 
medlemmar. Nu vill vi erbjuda våra nya medlemmar, givetvis även gamla 
medlemmar, på några fantastiska resor som vi genomfört genom åren. Bland 
annat en flerdagarsresa till Norge med Flor og Fjaere som höjdpunkt. Även en 
trädgårdsresa till Danmark, med bland annat Bangsbo Blomsterfest och 
växtmarknaden i Kolding. 
 

Öppna trädgårdar är något vi gärna vill att några av våra medlemmar har varje 
år, är du intresserad av att visa din trädgård hör du av dig.  
Du är också välkommen till vår årliga växtmarknad både som utställare och 
köpare. 
 

Det är ett otroligt stort intresse för våra föredrag och resor. Du ska veta, att det 
är du som gör föreningen till vad den är genom att åka med på våra resor och 
delta i våra aktiviteter. TACK! 
 
Vi ses 
Styrelsen TJÖRNS 
 TRÄDGÅRDSFÖRENING



 

2

Allmän information 
 

Resor 

Anmälan till våra resor är bindande. Vid återbud av dagsresor tar vi ut en avgift 
på 200 kronor. 
Vill du veta om resan blir av gå in på vår hemsida eller  
ring Christina 070 64 775 64. 
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.  
Du måste vara medlem i Tjörns Trädgårdsförening för att få åka med på våra 
resor och delta i våra kurser/aktiviteter.  
Har du matallergi, tala om detta när du anmäler dig till resan.  
Tänk på dina medresenärer använd inte starka parfymer. 
 

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. 
Även om anmälningsdatum passerat kan det finnas platser kvar på våra 
resor/aktiviteter, är du intresserad, ring! 

 

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@gmail.com 
 

Håll koll på vår hemsida www.tjornstradgardsforening.se  
samt på facebook, de uppdateras kontinuerligt.  
 

Vinster 

Dela gärna dina plantor krukade och namnade och skänk som vinst till våra 
lotterier, färg och höjd är bra att känna till. 
 

Tack till våra medlemmar som kommit med tips om resor och som skänkt fina 
vinster till våra lotterier. 
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Medlemskort 2018 

Tjörns Trädgårdsförening 
 

______________________ 
namn 

 
Föreningsrabatt – visa ditt medlemskort 

Styrelsen 
 

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

Anna-Lena Gustavsson, kassör 
0703 069 972 
annalena.gustavsson49@gmail.com 
 

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

Christina Ossiansson, ledamot 
070 64 775 64 
christina.ossiansson@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gun Johansson, ledamot,  
vice ordförande 
0739 94 20 00 
 

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

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

Ullamaj Abrahamsson, ledamot 
0704 60 94 09 
ullamajsan@hotmail.com 
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Resa med Trädgårdsamatörerna 
Söndagen den 26 augusti 
 
Trädgårdsamatörerna erbjuder oss att åka med på Västsvenska kretsarnas 

gemensamma växtmarknad i Tvååker strax söder om Varberg. 
 
Det brukar komma riktigt många säljare både från när och fjärran.  
 
Efter marknaden besöker vi två vackra trädgårdar, innan vi åker hemåt igen. 
Det brukar finnas korv och fika att köpa på marknaden, men det kan ändå vara 
bra att ta med matsäck. 
 

Resan går från Bohusläns museum klockan 08.00 med möjlighet att stiga på 
bussen i Munkeröd Stenungsund ca klockan 08.30.  
 
Hemkomst till Stenungsund ca klockan 19.30. 
 
Priset för resan ca 300 kronor, som betalas på bussen, det behöver vara 
minst 30 personer för att resan skall bli av. 
 
Anmäl dig till Elise Mauritzson, lunna331@hotmail.com eller 030437746, 
0763179690 senast den 10 augusti. 
 
 
 

Medlemsavgift 2018  
 

Enskild medlem 150 kr, familj 200 kr gäller helår januari-december 
 

Betala medlemsavgiften senast 31 mars  
till bankgironummer 5575-7512 
 

Skriv avsändare, adress, mailadress, telefonnummer! 
 
Vi bifogar inte någon bankgiroblankett i år eftersom flertalet betalar via nätet. 
 
 

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. 
 
 
.
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En botanisk vandring i Dolomiterna 
Lördagen den 3 februari klockan 11 – 13.30 

 
Häggvallskolan 

 

 

Dagens föredragshållare, Gunnar Larsson  har varit på en vandrings-
resa i de natursköna och blomsterrika bergen i Dolomiterna.  
 
Vi får med hjälp av ord och bild följa med honom ”på en lätt vandring i 
Dolomiterna”. Han delar med sig av sina upplevelser och sina vackra 
fotografier. 
 
Lotteri med fina vinster, ta gärna med fika. 
 
Avgift: Medlemmar gratis, övriga gäster 50:- (kontant betalning) 
 
Varmt välkomna! 
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Odla för köket med sång och musik 
 
Lördagen den 24 februari klockan 11 – 14 
Häggvallskolan 

 
 
Peter Streijffert ger en 
föreläsning som spänner från 
planeringen i januari till skörden av 
brysselkålen i december. 
 

Peter odlar för köket, vilket betyder 
att allt han odlar skall användas, 
inget skall gå till spillo. Det påverkar 
givetvis allt från planering och 
växtföljd till gödsling och skörd.  
 

Kompost, gröngödsling, täckodling 
och ytkompostering är lika självklart 
som att skörda hela säsongen, från 
juli till december och att använda allt 
i matlagningen.  
 

 
Peter visar bilder från sina böcker och odlingar. Han sjunger ”odlingslåtar” och 
spelar ukulele.  
 

Peter har skrivit en bok som heter Odla för köket, en praktisk handbok om 
odling på köksbänken, på balkongen eller i trädgården. Han har även 
medverkat i Go’kväll. www.smakbalans.se.  
 

Lotteri med fina vinster.  
 

Ta gärna med fika, Peter gör ett uppehåll i föredraget. 
 

Välkomna! 
 

Medlemmar gratis, övriga gäster 100:- (kontant betalning)  
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Dag 4 
Frukost på hotellet. 
Avresa från Stavanger, vi följer kusten söderut genom Sörlandets omväxlande 
fjäll- och fjordlandskap. 
Kaffe och baguett på ett trevligt Café i Mandal, Norges sydligaste stad. Vi 
åker vidare och gör en kort paus i Tvedestrand som är en av Sörlandets riktiga 
pärlor. 
Efter fyra fantastiska dagar är vi åter i Sandefjord där vi går ombord på Color 
Lines färja till Strömstad (2,5 timmar). 
 
Vi äter en middagsbuffé inkl. dryck o kaffe ombord. 
 
Hemkomst till Tjörn 21.30. 
 
Pris: 6950 kronor per person. Enkelrumstillägg: 1025 kronor. 
 
Bindande anmälan senast den 26 juni till Christina 070 64 775 64, gärna 
efter klockan 19.00 
 
Nordia Buss skickar faktura. 
 
 
 

Resa till Gotland 
Vecka 33/34 
 
 
Vi planerar en resa till Gotland - 
rosornas ö.  
 
Information om resan får ni via mail 
och på vår hemsida. 
 
OBS! Anmäl er inte innan ni får mer 
information om resan. 
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Dag 1 
Avresa från Tjörn genom Bohuslän till Strömstad, där vi går ombord på Color 
Lines färja som ska ta oss på en färd genom den svenska och norska 
skärgården till Sandefjord i Norge. Under den 2,5 tim långa resan passar vi på 
att äta en brunchbuffé ombord. 
Färden går vidare genom Vestfold och snart åker vi genom Telemarks skiftande 
natur. Den sista biten kör vi utefter Nisservattnet.  
Ankomst till Vrådal, där vi stannar en natt på Quality Straand Hotel som 
ligger med utsikt över sjön Nisser. Vi bor i dubbelrum med dusch/WC. 
Middagsbuffé inkl vatten, öl eller 1 glas vin per person samt kaffe på 
hotellet. 
 
Dag 2 
Frukost på hotellet. 
Avresa från Vrådal via Setesdalen och panoramavägen över Suleskar, Sirdal 
och den natursköna Hunnedalen. 
Lättare lunch inkl. dryck och kaffe på Byrkjedalstunet Dirdal som förutom 
sin goda mat erbjuder oss en stunds shopping i sin välsorterade butik med 
tillhörande ljusstöperi.  
Vi åker vidare mot Lauvvik och går ombord på Rødne Fjord Cruise för en 2,5 
tim kryssning in i den majestätiska Lysefjorden där vi omges av storslagna fjäll 
som sträcker sig över 1000 m.ö.h. Från fartyget ser vi även den välkända 
“Preikestolen” vars lodräta klippa stupar 800 meter ner i fjorden, och extra 
spännande är det när fartyget för oss längst in i fjällklyftan ”Fantehålå”. Sista 
etappen kryssar vi vidare genom den idylliska skärgården till Stavanger. 
Ankomst till Stavanger och inkvartering på Clarion Collection Skagen 
Brygge, i dubbelrum m. dusch/WC.  
Tvårätters middag på Egons Resturant, inkl vatten, öl eller 1 glas vin per 
person samt kaffe. 
Kanske passar det bra att ta en kvällspromenad längs kajen, eller i de gamla 
kvarteren alldeles bakom hotellet. 
 
Dag 3 
Frukost på hotellet. 
Efter frukosten möter vi vår lokalguide för en stadsrundtur, som ska visa “sin” 
stad. Dagens höjdpunkt är utflykten till blomsterön Flor og Fjære 
(www.florogfjare.no) världens nordligaste tropiska trädgård. Varje år planteras 
ca 50 000 sommarblommor bland citrus, palmer, dammar och vita stränder. På 
denna vackra ö valde drottning Sonja att fira sin 70 årsdag. Båttur på 20 min 
till ön, rundvandring med guide.  
Lunchbuffé inkl. dryck och kaffe. Vi tillbringar ca 4 timmar på ön. 
Åter till Stavanger. Nu finns det tid för egna strövtåg innan middagen, som blir 
en enklare kvällsbuffé inklusive alkoholfri dryck. Maten står framdukad 
mellan klockan 18-21, äts individuellt och på valfri tid när det passar. 
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Årsmöte 2018 
 

Torsdagen den 22 mars klockan 18.00 – 21.00 
 

Häggvallskolan 
 

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. 
 

Rosor som passion 

Rosenkungen Håkan Gidestrand  

berättar om sin stora passion i livet, 
ROSOR. 
 

Håkan har odlat rosor i mer än 20 år.  
Hans rosenparadis ligger strax söder om 
Göteborg i Malevik. I trädgården finns det 
över 300 rosenbuskar, de flesta är 
väldoftande Austinrosor. 
 

Många myter avfärdas och Håkan berättar 
om hur lätt det är att lyckas med sina 
ROSOR. 
 

Vilken annan blomma är så vacker, så väldoftande och har så lång 
blomningstid som rosen. 
 

Lotterier med fina vinster. Vi bjuder på kaffe med dopp! 
 

Vi hälsar våra medlemmar hjärtligt välkomna! 
 

Pilflätningskurs Systrarnas Korgpil i Svanesund 
 

Onsdag 4 april kl 10-14 eller Söndag 8 april klockan 10-14 
 

Här får du lära dig att fläta ett växtstöd för klättrande växter eller ett stöd för 

pioner. Anneli Nordberg leder kursen och inspirerar oss till stordåd. 
 

Pris: 400 kronor inklusive material. 
 

Välj en dag och anmäl dig till Gun 0739 94 20 00, senast den 29 mars.  
Begränsat antal platser, 8 personer per kurs.  
 

Ta på dig varma kläder, speciellt varma skor. Ta gärna med fika! 
 

Vägbeskrivning: vid Varekil sväng mot Svanesund, kör 5 km, ta höger mot 
Hals/Mölneby Sörgård, kör 300 m, sväng vänster. 
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Rabarberdrottningen 
Ingar Nilsson 

kommer till Tjörn  
 

Lördagen den 21 april  
klockan 11- ca 14 
Häggvallskolan 

 

Har du också en rabarber i din trädgård 
som bara står där och som kommer troget 
varje vår?  
 

Gör du, som många andra, vårens första 
rabarberpaj, men sen då?  
 

Vad är det som är så speciellt med 
rabarber? 
 
 

Rabarbern är en sådan växt som alla har men många inte vet så mycket om 
och hur man sköter den – den får kanske varken vatten eller gödning, något 
den verkligen behöver. 
 

Man använder inte rabarbern fullt ut, man kan göra så mycket mer av den än 
paj. Den är spännande att testa i maträtter, det är stor skillnad på de olika 
sorternas smak och utseende. Rabarbern har en spännande historia, den har 
varit en viktig medicinalväxt, och används än i dag i Kina.  
 

Ingar lär oss mer om trädgårdens stora sura kändis som vilar på hemligheter 
för många av oss. 
 

Under 1990-talet började Ingar specialisera sig som matskribent och har sedan 
dess skrivit en mängd artiklar, böcker samt producerat radioprogram i ämnet.  
År 2007 kom Rabarber ut första gången; en andra gång 2016, då i starkt 
omarbetad upplaga. Ingar har även skrivit om andra köksväxter, som hallon och 
kål. För det har hon fått Gastronomiska Akademiens kokbokspris två 
gånger. Ingar är också initiativtagare till de årliga rabarberfestivalerna i 
Södermanland och Skåne. 
 

Lotteri med fina vinster.  
Ta gärna med fika, Ingar gör ett uppehåll i föredraget. 
 

Välkomna! 
 

Medlemmar gratis, övriga gäster 100:- (kontant betalning) 
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Norway à la carte 

 

En resa över Telemark till Stavanger, Rogaland  
och Nordsjövägen 

Onsdagen den 8 – 11 augusti 
 
Avresa: 07.00 Kållekärr, 07.05 Häggvalle damm, 07.10 St1 tappen, Myggenäs 
07.25 CircleK Stenungsund 
 

Storstadens puls - ödemarkens tystnad, världshavens brus - fjordarnas stillhet, 
söderns “playor” - Nordens fjäll, kustlandskapets civilisation - inlandets 
historiska tradition. Allt detta finns på samma plats, i Norges sydvästra hörn. 
Här i landskapet Rogaland med oljehuvudstaden Stavanger finns denna för oss 
svenskar undangömda oas som erbjuder oss allt detta. Att vårt västra 
grannland har så mycket att erbjuda i olika former och skepnader är väl bekant, 
men att allt detta finns så nära oss är väl för de flesta tämligen okänt. Stavanger 
är en stor modern hamnstad med ett myllrande folkliv där näringsliv och turism 
blandas i en härlig röra, liksom gammal och ny bebyggelse.  
 

Nordia Resor/Trädgårdsföreningen vill erbjuda dig en riktigt fin resa med många 
upplevelser.  
Om du ger oss 4 dagar av din tid, så lovar vi att denna “Norway à la carte” resa 
blir ett minne för livet.  
 

VÄLKOMNA!
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Tre trädgårdar och en rosenkung  
Resorna görs 8 juli, 26 augusti, 9 september, 23 september 
 
Avresa: 10.00 Kållekärr, 10.05 Häggvalle damm, 10.10 St1 tappen 
Myggenäs,10.25 Nösnäs gymnasium (inne på skolområdet) 
 
Vi gör en trädgårdsutflykt till tre trädgårdar som ligger i Högsbohöjd, Askim och 
Kullavik. 
 

Första trädgården vi besöker är hemma hos Marta Ronyai. Här möts vi 
av en prunkande trädgård med rabatter som har ersatt blåbärsriset som en 
gång växte här, trädgården kallas för ”Martas rike”. 
 

Nästa stopp tittar vi in i Camilla Danielsson trädgård i Askim. Vi känner 
igen henne sedan hon var hos oss och föreläste i höstas. Nu ska vi få uppleva 
hennes fina trädgård på plats. Här skapar färg, form och höjd trädgårdens 
struktur och vi möts av en ”kom-hem-rabatt” som hälsar oss välkomna. 
 

Nu till dagens sista trädgård, här i Kullavik regerar rosenkungen Håkan 
Gidestrand  bland alla sina rosor med stora fyllda blommor, härlig doft och 
mjuka färgtoner. Här plockas rosor från april till december tack vare växthus 
och uterum.  
 
Vi avrundar besöket med kaffe, smörgås och ”mammas kaka” i Håkans 
trädgård. 
 

Ta med egen picknickkorg till lunch. 
 

Vi reser med en mindre buss som tar 15 personer vid 
varje resa. 
 

Avgift: 550 kronor per person. 
 
Anmälan till Christina 070 64 775 64, efter 
klockan 19.00, senast 14 dagar före varje resa. 
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Tillverkning av växtstöd  
Söndagen den 6 maj 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. 
 

Ta gärna med dig fika. 
Anmälan till Inga-Lena 0707 13 18 90 senast 
den 23 april.  

 
Växtmarknad på Bräcke hembygdsmuseum 
 

Lördagen den 12 maj klockan 11.00 - ca 13 
 

Nu är det dags för vår årliga växtmarknad och vi hoppas att årets kosläpp 
sammanfaller med växtmarknaden.  
ALLA våra medlemmar är välkomna att sälja sina plantor, du behöver inte ha 
massor med plantor, det går även bra med några pelargonsticklingar. Kom 
gärna och sälj dina krukade överskottsplantor. Det är roligt att dela med sig av 
sin mångfald. 

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. 
 

Kontant betalning samt swish till en 
del utställare. 

 

Lotteri (alla som säljer växter skänker vinster till ett värde av 50 kr) 
Hembygdsföreningen säljer kaffe med dopp. 
Välkomna att ta en fika, diskutera trädgård med likasinnade, vinn fina priser i 
lotteriet.  
Meddela till Gun, 0739 94 20 00, om du vill sälja plantor.  
Varmt välkomna! 
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Öppna trädgårdar Tjörn 
Söndag 13 maj kl 11 – 16 samt fredag 13 juli kl 15 – 20  
 

Irén Ögren Börjesson i Röstorp 
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. Här finns ’Berras backe’ med  
ca 100 rhododendron, många olika träd, buskar, rosor samt nya favoriten 
ormbunkar. Överskottsplantor kan finnas till försäljning. 
 

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). 
tel 0705 88 15 22 eller 0304 660603 
 
 

Hemlig trädgårdsresa 
Torsdagen den 17 maj samt Torsdagen den 24 maj 
 

 
 
Avresa 
07.00 Kållekärr 
07.05 Häggvalle damm 
07.10 St1 tappen, Myggenäs 
07.25 Nösnäsgymnasiet  
inne på skolans område 
 

 
 

Låt oss överraska dig under en hel dag! 
 

Följ med på en härlig tur med gröna pärlor och kända trädgårdar vilket är målet 
för dagen. Trädgårdarna har skiftande karaktär och de trädgårdsglada ägarna 
hälsar oss varmt välkomna. 
Det finns goda möjligheter att göra växtinköp för den som vill fylla på i sin egen 
trädgård. 
Åter till Tjörn ca klockan 21.30. 
 

Resans pris: 755 kr/pp inklusive två bussfikor med fralla och tilltugg, lunch med 
dryck, kaffe o kaka. Ni får en flaska vatten på bussen. 
 

Anmälan senast den 5 maj till Christina 070 64 775 64, efter klockan 19.00. 
Sista betalningsdagen 11 maj, betalning till konto som meddelas vid anmälan. 
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Öppna trädgårdar Orust 

 
Söndagen den 1 juli klockan 12 – 17 
 

Elise och Göran Mauritzson 
Mellan Slussen och Stillingsön på Orust 
finns vi. Rosor, rhododendron och pioner 
dominerar i vår ca 3000 m² stora 
trädgård, men det finns också många 
roliga buskar och träd, magnolior är en 
favorit. Göran sticklingsförökar rosor så 
det finns många rotäkta plantor i 
drivbänkar och i orangeriet. I den nyare 
delen av trädgården har vi använt oss av 
gruspartier för att underlätta arbetet.  
I skiftet maj-juni och i juli blommar 
mycket.  
Samåk gärna, ont om parkeringsplatser! 
 

Hans och Märta Djurfeldt Lunna, Orust, 0701 10 41 12. 
Trädgården som är 3600 m² ligger på en kulle med utsikt över nejden. Nu är 
orangeriet klart med palmer, nektarinträd m.m. I rhododendrondalen finns  
ca 30 olika rhododendron. Stora perennrabatter, men inga barr eller ljungväxter. 
Gräsmatta och potatisland finns kvar, men fler magnolior, rosor och vi gillar 
japanska lönnar. 
 

Vägbeskrivning: Till Elise o Göran, Väg 160 från Tjörn, avtagsväg strax före 
Henån, märkt Slussen. Från Rotviksbro mot Orust, avtagsväg vänster vid Gåre 
Torg märkt Slussen. Åk genom Slussen och efter ca 3,5 km sväng vänster vid 
busshållplats Lunna, andra gula huset på vänster sida.  
För att komma till Hans o Märta sväng höger märkt Lunna. Efter 200 m höger 
igen och ett rött hus med stort växthus syns. Samåk gärna, ont om 
parkeringsplatser! 
 

Anne-Marie Olsson, Hjälmvik 214 Varekil, 073-648 74 06. 
Anne-Marie öppnar sin trädgård redan klockan 10. En blandad trädgård under 
uppbyggnad. Här finns ca 250 rosor, många har hon sticklingsförökat. Ett fint 
berg har tagits fram. En stenanläggning med många träd och en 1×8 m helvit 
rabatt. Även magnolior, rhododendron, lite pioner och perenner finns här. 
 

Vägbeskrivning: Väg 160, vid Varekil sväng in mot centrum, kör genom 
samhället, tredje huset på höger sida efter Stala byggdegård. 
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Trädgårdsbesök hos Götås StoneGarden  
 

Söndagen den 10 juni klockan 13 – ca 16  
 

Vi gör ett trädgårdsbesök hos Christina och Tommy Östman  
på Götås StoneGarden, Tjörn. 
 
 

En härlig trädgård med mycket sten, fantasi och historia. Vi blir guidade bland 
trädgårdens stenar och växter och därefter får vi kaffe/fralla, paj med vaniljsås. 
 

Efter fikapausen får vi en visning av olika sorters stenar och flinta mm, vi kan 
även gå ut i hagen för att se på några spännande berg. Nytt för i år är att man 
har hittat en domarring och fler stenar att titta på. 
 

 
Vi samlas nere vid stora vägen och åker 
tillsammans upp till Götås.  
Vid regn ställer vi in besöket och flyttar fram det 
till ett annat tillfälle. 
 

Vill du köpa den nya utgåvan av boken Götås 
StoneGarden, nu med fler sidor, finns den att 
köpa för 100 kr. 
 
Besöket kostar 100 kr inklusive fika.  
Betalas till konto som du får vid anmälan. 
  
Anmälan senast 1 juni till Gun 0739 94 20 00. 
Max 25 pers, först till kvarn….. 
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Trädgård, Retro & Rock’n roll  
Onsdagen den 30 maj  
(Vid stort intresse ytterligare en resa den 7 juni)  
Avresa 
08.00 Kållekärr 
08.05 Häggvalle damm 
08.10 St1 tappen, Myggenäs 
08.25 Nösnäsgymnasiet inne på skolans område 
 

När vi vårstädat och förhoppningsvis fixat klart i våra trädgårdar och sjösatt 
båten, låt oss då göra något kul tillsammans. Lägg arbetshandskar och verktyg 
på hyllan och följ med på den här resan som bjuder på upplevelser för både 
honom och henne.  
 

Vi startar dagen med ett trädgårdsbesök på Vargön.  
Trädgården är på ca 1000 m² med många olika teman. Japaninspirerat, vitt 
hörnparti, stenpartier, Wood land, perennrabatter. Damm med bro, pergola och 
uppbyggda murar och stenläggningar. Mycket trädgårdskonst, allt från rost till 
betong.  
 

Därefter styr bussen mot Gammelmacken i Sollebrunn för ett 
besök. Bensinmacken var i drift 1935-50, men doften av olja hänger fortfarande 
kvar och macken är idag ett museum.  
 

Vi åker vidare mot nästa mål som har stjärnglans av gamla tiders 
idoler. Här finns unika föremål som de gamla idolerna visar upp i sitt 
museum och kanske är det Janne Lucas Person som guidar oss denna dag.  
 

Som underhållning blir det en riktig 50, 60, 70 tals Rock´n roll & Rockabilly 
show. 
 

Vi slår oss ner för en äkta 
Rock´n roll buffé och kanske en 
svängom för den som så vill.  
 

Resans pris:750 kronor p.p 
inkl busskaffe med fralla och  
rock´n roll buffé. 
  
Anmälan senast 20 maj till  
Christina 070 64 775 64, efter 
klockan 19.00. 
 

Sista betalningsdagen 25 maj till 
konto som meddelas vid anmälan. 
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Trädgårdsresa till Danmark 
 

Söndagen den 3 – 5 juni 
 

Avresa 
06.00 Kållekärr 
06.15 St1 tappen, Myggenäs 
06.25 Circle K, Stenungsund 
Kungälv och Göteborg om vi får 
resande från dessa områden. 
 

 
Vi åker till vårt vackra grannland i väst för tre dagar med fina trädgårds-
upplevelser. En resa med två privatträdgårdar, två plantskolor och två 
växtmarknader  
Just i år är det möjligt att genomföra en 3-dagarsresa och få med både 
Bangsbo Blomsterfestival och den stora växtmarknaden i Kolding, det vill 
vi inte missa!  
Resan innehåller många möjligheter till inköp av växter, och du som bara vill 
titta och uppleva fina trädgårdar har lika stort utbyte av våra besöksmål. 
 

Dag1 
Vi åker till Göteborg och tar Stena Jutlandica till Fredrikshamn, vi äter en 
frukostbuffé ombord. Väl framme i Fredrikshamn åker vi till Bangsbo 
Blomsterfestival, 3 tim (inträde 40 DKK ingår inte i resans pris). Här har 
föreningen varit förut och det är en mysig blomstermarknad med stort utbud 
som lockar till inköp. Att vandra i den botaniska trädgården eller i parken är 
minst lika härligt. Lättare förtäring finns att köpa inne på området.  
 

Vi stannar till för att titta in i en privatträdgård i Aabybro som är 7500 m² stor, 
den är allsidig med många rum som innehåller olika träd och buskar som är 
uppstammade och formklippta. 
Vi bor i Viborg på Best Western Golf hotell, i dubbelrum med dusch/wc. 
På hotellet äter vi middag inkl. 1 vatten, öl eller glas vin och kaffe p.p. 
 

Dag 2 
Frukost på hotellet 
Vi besöker Heides Planteskole som har mycket fint att titta på bland annat en 
utställningsträdgård med ca 400 sorters syrener, 1,45 tim.  
På Røgind Kro i Ringkøbing äter vi lunch inkl alkoholfri dryck och kaffe. 
Vi åker även till Enemærkets Hostahave för inköp och tittar in i deras 
besöksträdgård, 1,45 tim. 
En privatträdgård i Silkeborg hinner vi också med innan vi åker tillbaka till 
hotellet. 
Åter till vårt hotell i Viborg på Best Western Golf hotell, inkvartering enligt ovan. 
Middag på hotellet inkl 1 vatten, öl eller glas vin och kaffe p.p. 
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Dag 3 
Frukost på hotellet. Avresa från hotellet. 
Dagens stora besöksmål är i Kolding och den fina Geografisk Have med 
deras stora växtmarknad, 4 tim. (inträde ingår inte i resan vuxen 75 DKK, 
pensionär 55 DKK). Här finns mycket fint att fynda.  
En växtauktion börjar klockan 11. Café och restaurang finns på området. 
Vi tar vägen över Stora Bältbron. 
På Korporalskroen i Karlslunde äter vi middag inkl alkoholfri dryck och 
kaffe. 
Paus på Björkäng Vägkrog i Himle. 
 

Åter till Tjörn ca 22.00. 
 

Bagageutrymmet disponeras broderligt. Tänk på att du ska ha något att packa 
dina växter i. För att underlätta avlastningen vid hemkomst, har vi endast tre 
hållplatser för den här resan. 
Tänk på, kläder efter väder, kontant betalning inne på växtmarknaderna, några 
säljare tar kort men inte alla. 
Viktigt: Ta med dig giltigt pass eller ID kort. 
 

Resans pris: 4250 kronor per person.  Enkelrumstillägg 700 kronor. 
På bussen betalar ni 100 DKK per person för inträden till de övriga 
trädgårdarna som vi besöker under resan. Du får en flaska vatten på bussen. 
 

Anmälan senast 26 april till Christina 070 64 775 64, efter klockan 19.00. 
Vid anmälan ska namn, ålder och mobilnummer anges. Meddela matallergi vid 
anmälan.  
Vi har nöjet att göra resan tillsammans med Trädgårdsamatörerna Bohuslän-
Dal. De får anmäla sig till resan fr o m 20 februari. 
 

Sista betalningsdagen den 4 maj, faktura skickas från Nordia Buss. 
 
Länkar 
www.bangsboblomsterfestival.dk 
www.heidesplantskole.dk 
www.enemaerkets-hostahave.dk 
www.geografiskhave.dk 
 


