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Tjörns Trädgårdsförening
Program våren 2021

Hej trädgårdsvän!
Efter ett år som inte har varit precis så som man önskar så får vi försöka att ta nya tag.
Här får du, som inte har någon mailadress, information om allt som vi har beslutat oss för
fram till idag. Det kan bli fler aktiviteter beroende på vad man får och inte får.
Vi skall bland annat ha en Skördefest i september med en odlartävling. Hoppas du har lust
att vara med i så fall är det dags att planera för sådd.
Du ska veta, att det är du som gör föreningen till vad den är genom att delta i våra aktiviteter.
TACK, vi ses!

Medlemsavgift 2021 gäller helår januari - december
Enskild medlem 150 kr, familj 200 kr.
Skriv avsändare, adress, mailadress, telefonnummer!
Betala medlemsavgiften snarast men senast 31 mars
till bankgironummer 5575-7512

Medlemskort 2021
Tjörns Trädgårdsförening
______________________
namn

Föreningsrabatt – visa ditt medlemskort
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Växtmarknad på Bräcke, Tjörn
Söndagen den 23 maj klockan 11.00 - ca 13.00
Bräcke Hembygdsmuseum
Efter ett annorlunda år hoppas vi verkligen att vi kan ha växtmarknad i år.
Det blir inte tillsammans med kosläppet eftersom vi vill minska ner på antalet besökare.
Alla 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
känns bra 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, gurka-, 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.
Ring till Berit 073 804 73 17, för att boka plats om du vill sälja plantor.
Ta gärna med dig eget bord.
Varmt välkomna

Om du får överskott av årets skörd
gå med i Reko-ring Tjörn!
Reko-ring hjälper till att förmedla kontakter
mellan odlare och köpare.
Har du frågor kontakta:
Anna Sonesson 073 524 44 24
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Öppna trädgårdar
Välkomna till Irén Ögren Börjessons trädgård i Röstorp, Tjörn
Söndagen den 2 maj 12 – 17. Hoppas Rhododendron Loderi ’King George’ blommar i dag!
samt Tisdagen den 25 maj 17 - 21
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 utöver alla perenner många olika träd, buskar, rosor samt nya favoriten ormbunkar.
Dessutom Berras backe med ca 100 rhododendron.
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 tills ni kommer till Röstorp, ett vitt torp, den äldre fastigheten i området.
Tel 0705 88 15 22 eller 0304 66 06 03.

Välkomna till Birgitta o Sune Olsson, Stengodsvägen 3, Ödsmål
Tisdagen den 25 maj klockan 17 – 20
Birgitta och Sune Olsson har en mindre villaträdgård. Den har med åren blivit ganska
uppvuxen då buskar och träd börjat få lite storlek. Det är framför allt Birgitta som är
trädgårdsintresserad och tycker om när det är tätt planterat så att den ena växten väver in i
den andra och bildar en enhet.
I mars blommar snödroppar och vintergäck hos oss, i april blåsippor, julrosor och nunneört, i
juni bland annat aklejor, iris, nävor och pioner. När de få rosor vi har blommat över i slutet av
juli är det blad i olika färger och former som ger liv åt trädgården.
Vägbeskrivning: 070 56 42 847
I Ödsmålsrondellen håller du mot Svenshögen. Efter ca 70–100 meter sväng vänster in på Vikevägen.
Fortsätt rakt fram tills du passerat idrottsplatsen som ligger på höger sida. Efter den svänger du första
till höger och efter ca 50 meter sväng vänster in på Stengodsvägen

Välkomna till Börje Thorstensson, Rinnela 102, Svenshögen
Tisdagen den 25 maj klockan 14 – 19
Börje har en 10 000 m² stor skogstomt. En del av trädgården är naturtomt och sluttar mot en sjö och
där växer rhododendron och azaleor bland enar, tallar och granar. Många rhododendron är från egen
frösådd och sticklingsförökning. Nya områden med planteringar tillkommer för varje år. Börje har
plantor till försäljning.
PS. Ta gärna med dig fika det finns många fina platser att slå sig ner vid.
Vägbeskrivning: 0704-76 29 91
Vid rondellen i Ödsmål kör till höger skyltat Ljungskile. Kör den krokiga vägen i 7 km tills du är framme
vid skylten Gullborga 1 som pekar åt vänster mot mitt hus.
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Öppna trädgårdar
Välkomna till Kerstin och Leif Löfs trädgård, Tjörn
Söndagen den 30 maj klockan 11 – 17 samt
Söndagen den 4 juli klockan 11 – 17
Äldre trädgård som fått nytt liv. Vi försöker skapa samband mellan ute och inne. Trädgården ligger
skyddad av en hög bergvägg och har många spännande rum.
Rhododendron, primulor, dahlior och många perenner finns hos oss.
Det finns möjlighet att fika!
Vägbeskrivning
Från Tjörnbron kör väg 160 rakt fram förbi trafikljusen, fortsätt förbi rondellen vid Almö Livs. Efter
ytterligare 2 km, ta av till vänster vid fartkameran på vänster sida. Kör 250m på en grusväg och ta
sedan av till höger.
Kil 408, Hjälteby. leif.lof@outlook.com Tel 0730 330 091

Välkomna till
Ulla Enalid Thomsens trädgård, Viddesgärde 409, Ödsmål
Onsdagen den 30 juni klockan 16 - 20
Varmt välkomna till en spännande, blomstrande trädgård med mycken fantasi och annorlunda
lösningar. 1999, då vi köpte fastigheten, hade trädgården vuxit igen, inget var skött. Maken
kommenterade: Jag klipper inte gräset i sluttningarna, och jag: då får väl jag sätta igång och göra
murar, och på den vägen blev det i en massa år.
Inte bara de många varierande murarna, utan en rik mängd blomster prunkar hela säsongen i min oas
på jorden. Det finns många ställen att slå sig ner på, och i den mån jag orkar bjuder jag på
självserverat kaffe i den ovanliga, öppna carporten.
Det kan också tänkas att jag har lite smått och gott att sälja, både betong-Larer, - trädgårdskonst - och
en del plantor. Varmt välkomna till paradiset där en "huvudentré" av Larer leder in dig från brevlådorna
mot flaggstången.
Vägbeskrivning
Vid rondellen i Ödsmål kör rakt fram mot Kolhättan. Efter ca 3 km sväng höger till Ljungskogsvägen
och kör ca 200 m sväng höger andra infarten (inte Rep o Lera). Kör ca 60 m mellan brevlådorna och
soptunnorna till ett rött tegelhus på vänster sida.

Välkomna till Anne-Marie Olssons trädgård, Orust
Söndagen den 4 juli 11 – 17
En blandad trädgård
Här finns fler än 300 rosor, många är sticklingsförökade.
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 Bygdegård. Telefon 0736 48 74 06
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Öppna trädgårdar
Välkomna till Märta och Hans Djurfeldts trädgård, Orust
Söndagen den 4 juli 13 – 18
3600 m² stor trädgård på östra Orust där magnoliorna är stora, likaså katalpan och andra lite
spännande träd. Det finns ett orangeri med palmer, ormbunksträd, nektarinträd m.m. Stora
perennrabatter, ett 50-tal olika rosor och ett potatisland!
Överskottsplantor och sticklingar till salu.
Vägbeskrivning
Väg 160 från Tjörn, precis innan Henån väg hö. märkt Slussen. Kör igenom Slussen och efter 3 km
väg hö märkt Lunna. Efter 200m höger igen och ni ser trädgården liggandes på kulle.
Adress: Lunna 389, 472 92 Stillingsön.
Kan också vara med i ”Ring” och kom och titta när som helst! Telefon 0702 35 03 14

Välkomna till Eva Wandenor, Krukmakarevägen 27, Ödsmål
Lördagen den 10 juli och Söndagen den 11 juli klockan 11 - 16
Liten villaträdgård med buskar, rosor och perenner. Överskottsväxter till försäljning.
Jag håller min konstnärsateljé öppen och möjlighet till fika finns.
Vägbeskrivning: Telefon 0709-325253
Från rondellen i Ödsmål håll mot Ljungskile. Första vägen vänster, Vikevägen. Följ den tills den går
över i Krukmakarevägen.

Välkomna till Elise och Göran Mauritzon, Orust
Lunna 331, 472 92 Stillingsön
Kom när det passar er, men ring innan, så vi vet när ni kommer,
telefon 0763179690.
Vi tar gärna emot besök i vår trädgård. Eftersom vi har få parkeringsplatser, vill vi inte ha en
bestämd dag för ”Öppen Trädgård”, men vi blir glada om ni vill komma och besöka oss och prata
trädgård.
Vi är förtjusta i rhododendron, så månadsskiftet maj/juni är en bra tid för besök, likaså i slutet av
juni, början av juli, då våra ca 275 olika busk-och klätterrosor brukar stå i blom.
Det finns också många roliga buskar och träd att titta på i vår ca 3000 m² stora trädgård. Magnolior är
en favorit och knoppsättningen utlovar en bra blomning.
Göran gillar att sticklingsföröka, speciellt rosor, så det brukar finnas många småplantor i drivbänkarna
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Sticklingskurs i Anne-Maries rosenträdgård, Orust
Lördagen den 3 juli klockan 11.00, ca 3 timmar
I Varekil har Anne-Marie Olsson sin rosenträdgård med hundratals sorters rosor, i sommar öppnar hon
upp sin oas för oss och håller en sticklingskurs. Kunskap ger färdighet och den här kursen är kanske
startskottet till en egen rosenträdgård.
Anne-Marie förbereder sticklingsris, krukor och jord. Du får inte ta sticklingar på egen hand i
trädgården utan Anne-Maries medgivande.
Du tar med dig egen fika, sekatör, handskar och något att bära hem dina krukor i.
Pris: 30 kr/person inkl. krukor och jord, betalas på plats.
Plats: Anne-Marie Olsson, Hjälmvik 214, 472 97 Varekil. Tel 0736 48 74 06
Vägbeskrivning:
Väg 160, vid Varekil sväng mot centrum, kör genom samhället, tredje huset på höger sida efter Stala
bygdegård.

Välkommen till Runes Rhododendronpark
med musikunderhållning
Lördagen den 5 juni
klockan 15.00 ca 2 timmar samt klockan 18.00 ca 2 timmar
Utefter Hjältebyvägen ligger en rhododendronträdgård som har renoverats under det senaste året.
Runes Rhododendronpark är nu klar för att öppnas upp, en sevärdhet på Tjörn. Trädgården
ligger högt upp i en sluttning med utsikt över Sundsby Kile.
I havet av alla höga Rhododendron har det genom åren bildats många och långa tunnlar.
Man har tagit vara på möjligheten, att göra trädgården mer lättillgänglig för rullator, rullstol och
barnvagn, genom att förbättra och anlägga nya gångvägar med ny fin beläggning.
Varje gångväg har fått var sitt fyndiga namn och en karta finns för att få en överblick av parken.
Parkens alla gångvägar bildar ett gemensamt vägnät på 500 m. Mellan Ekvägen och Näckrosstigen
ligger fiskdammen, med sina stensatta kanter, platsen omsluts av höga väggar med rhododendron.
På trädgårdens högsta punkt ligger ett nybyggt rödmålat växthus, omringat av välgjorda och generösa
stenläggningar som bildar en härlig platå för sköna sommardagar.
Ta tillvara den här dagen, nu när blomningen är som finast, till att strosa omkring i parken.
Varför inte ta med en fikakorg och slå dig ner vid växthuset, ta med dig något att sitta på, filt
eller stol, det väljer du själv.
Vid växthuset bjuds det på underhållning av musikduon Knut & Maria.
Rune tänder grillen och du kan köpa korv med bröd och dricka.
Entré 40 kr person, betalas på plats.
Adress: Runes Rhododendronpark, Hjältebyvägen 151.
Parkering finns vid Hjältebyvägen 157 eller Sundsby säteri
Anmälan efter klockan 18.00, senast den 30 maj till Christina 070 64 775 64, ej sms.
Varmt välkomna!
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Hemlig resa full av trädgårdsglädje!
Torsdagen den 8 juli
Avresa: Kållekärr 07.00 - Häggvalle Damm 07.05 - Myggenäs ST1 07.10 - Nösnäs Gymnasium 07.20.
Åter Kållekärr ca 21.15

Ta på dig kläder och skor, kliv på bussen. Vi sköter resten!
En resa som under en dag bjuder på fröjd för ögat och välbehag för själen. Så som vi har längtat efter
att få resa igen.
Vi kommer att möta trädgårdsglädje på olika vis som visar upp passionen för trädgårdslivet och dess
skönhet.
Vi kommer att få se prunkande och färgsprakande blomsterrabatter i långa raka rader även en och
annan krokig blomsterbädd, då vi går genom alla trädgårdsrum som vi besöker.
Lite ovanliga träd och mycket annat har du möjlighet att se.
Vi kommer att känna rosendoft i överflöd samt smak av gött kaffe och hembakt.
Det finns möjlighet för växtinköp på flera av platserna, kanske vill du köpa med dig en växt hem till din
trädgård som ett reseminne från dagens resa.
I resans pris ingår förmiddagskaffe med smörgås och kaka.
Lunch inkl. måltidsdryck, kaffe och kaka. Busskaffe med fralla. En flaska vatten på bussen.
Vi kör ca 40 mil den här dagen och du bör ta med dig något mellanmål för eftermiddagen/kvällen, då
det blir lite långt mellan eftermiddagsfika och hemkomst.
Resan kommer att bli av om vi känner att den går att genomföra covid-säkert. Vi följer de allmänna
råden för bussresor.
Om vi ställer vi in resan meddelar vi det senast 7 dagar innan avresa.
Anmälan är bindande, skulle du bli sjuk eller få förhinder, försöker vi gemensamt att hitta en
ersättare.
Ersättaren måste vara medlem i Tjörns Trädgårdsförening.
Resans pris: är inte klart ännu.
Resan betalas in på bankkonto senast den 29 juni. Bankkonto får du vid anmälan.
Anmälan efter klockan 18, senast den 29 juni till Christina 070 64 775 64, ej sms.
Meddela matallergi vid anmälan.
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Tjörns Trädgårdsförenings Skördefest
med Odlartävling och Växtmarknad
Söndagen den 5 september 2021 klockan 11.00-14.00
Bräcke Hembygdsmuseum

Tävlingen är öppen för alla fritidsodlare, barn som vuxna, och givetvis odlar
du utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
Tävlingsklasser enligt nedan. Ange sort på grönsaken du tävlar med.
A. Grönsaks- och rotfruktsklass
1.
2.
3.
4.
5.

Tre morötter
Tre rödbetor
En squash
Fem matlökar
Fem potatisar

B.
1.
2.
3.
4.
5.

Växthusklassen
Tre Tomater
En Kvisttomat
En Gurka
Två Paprikor
Tre Chili

C. Övrigt, lite av varje
1. Högsta solrosen
2. Sensommarens vackraste bukett ställd i vas
3. Fri komposition av grönsaker, frukt och blommor,
använd fantasin, ge arrangemanget ett namn
4. Vackraste frukten, t ex äpple, päron
5. Roligaste rotfrukten
6. Största squashen
7. Största pumpan
8. Största kålhuvudet
9. Längsta bönskidan

Välkomna
till en rolig
tävling!

Hålltider för dagen
Anmälan görs på vår hemsida
www.tjornstradgardsforening.se, senast 9 augusti.
Där finner du mer information om tävlingen.
Har du ytterligare frågor ring Gun 0739 94 20 00
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10-10.30
10.30-11
11-13.00
13.45

Inlämning av bidrag
Jurybedömning
Publiken röstar
Prisutdelning
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Tävlingsregler till Odlingstävlingen den 5 september 2021
Vi hälsar alla medlemmar välkomna att delta i tävlingen. Du som vill delta, men inte är medlem kan
också tävla, men vi vill då att du är bosatt i STO-regionen.
Du ska vara fritidsodlare och odla enligt den ekologiska principen utan konstgödsel och kemiska
bekämpningsmedel.
Du ska uppge grödans namn t.ex. tomat – Dansk Export.
Du får lämna in upp till 5 tävlingsbidrag. Tävlingsblankett finns på hemsidan. Klipp!

Juryn bedömer enligt följande i de respektive tävlingsklasserna.
A. Grönsaks- och rotfruktsklassen
Här tävlar morot mot morot osv. Det delas ut 5 priser i den här klassen.
 Utseende och vikt, störst behöver inte vara en vinnare.
B. Växthusklassen
Här tävlar tomater mot tomater osv. Det delas ut 5 priser i den här klassen.
 Utseende, storlek och vikt, störst behöver inte vara en vinnare.
C. I klassen för övrigt
Blommor och frukt och grönsaksarrangemang
Det delas ut 3 priser i den här klassen
 Utseende, kreativitet samt höjd på solros.
Grönsaker och frukt
Det delas ut 6 priser i den här klassen.
 Vackraste frukten t.ex. äpple/päron och den roligaste rotfrukten. Största squashen, pumpan
och kålhuvudet. Längsta bönskidan.
Besökarna får möjlighet att rösta fram sin favorit. Flest antal röster i respektive klass vinner.
Tävlingsbidragen hämtas direkt efter prisutdelningen ca klockan 13.45.
De bidrag som inte hämtats kommer att skänkas eller slängas i komposten.
Anmälan till tävlingen senast 9 augusti.
Anmälan sker via vår hemsida. Klicka på fliken Anmälan till Odlingstävling.
För er som inte har den möjligheten anmäler er till Gun ring 0739 94 20 00.
Tala om vid anmälan hur många och vilka bidrag du vill tävla med. Gun svarar även på frågor.
Våra tider för dagen är:
10-10.30
Inlämning av bidrag
10.30-11.30 Jurybedömning
11-13
Publiken röstar
13.45
Prisutdelning
Vi ser fram emot kommande odlingssäsong och höstens skördefest!
Varmt välkomna!
Tjörns Trädgårdsförening
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TÄVLINGSKLASS

Tävlingsblankett nr: _____

Tävlingsblankett nr: _____

fylls i av tävlingsledningen

fylls i av tävlingsledningen

A

B

C

TÄVLINGSKLASS

Namn:

Namn:

Mail:

Mail:

Telnr:

Telnr:

A

B

C

Antal bidrag per person är max 5

Antal bidrag per person är max 5

OBS! Lämna in EN blankett per bidrag

OBS! Lämna in EN blankett per bidrag

Ringa in A, B eller C och

Ringa in A, B eller C och

skriv numret på det tävlande bidraget

skriv numret på det tävlande bidraget

TÄVLINGSKLASS

Tävlingsblankett nr: _____

Tävlingsblankett nr: _____

fylls i av tävlingsledningen

fylls i av tävlingsledningen

A

B

C

TÄVLINGSKLASS

Namn:

Namn:

Mail:

Mail:

Telnr:

Telnr:

A

B

C

Antal bidrag per person är max 5

Antal bidrag per person är max 5

OBS! Lämna in EN blankett per bidrag

OBS! Lämna in EN blankett per bidrag

Ringa in A, B eller C och

Ringa in A, B eller C och

skriv numret på det tävlande bidraget

skriv numret på det tävlande bidraget
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