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Tjörns Trädgårdsförening 
Anna-Lena Gustavsson 
Skonertgränd 12  
 
471 61 MYGGENÄS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Får du inte några mail från oss saknar vi din epostadress. 

Vänligen maila till  

tjornstradgardsforening@gmail.com 

Tjörns Trädgårdsförening 
Program våren 2022 

 
 
Hej trädgårdsvän! 
 

Vi fyller 110 år i år och 
det vill vi verkligen fira med ett 
extra fylligt program. Följ med 
oss under odlingsåret och låt 
dina trädgårdsdrömmar få 
inspiration av programmet.  
Vi vill slå ett slag för ”öppna 
trädgårdar” där våra 
medlemmar bjuder in oss för 
en dag.  
I trädgårdarna möts man av 
blomstrande passion, idé-
rikedom och kunskap.  
Varför inte bjuda med dina vänner på en hemlig utflyktsdag. Ta gärna med en 
fikakorg och åk runt till de olika trädgårdarna, ni får en fantastisk dag med 
picknick! Se sidorna 9 - 12. 
 
Vi vill göra er uppmärksamma på att vi har infört anmälan till våra föredrag. 
Det är för att vi vill veta hur många som kommer och för att vi ska kunna 
anpassa oss efter eventuella restriktioner. 
Uppdatera dig gärna på vår hemsida, vid förändringar meddelar vi det där. 
www.tjornstradgardsforening.se. 
Tänk på att hålla avstånd vid samtliga aktiviteter ni besöker! 
 

Varmt välkomna! 
 

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. 

 
 
 Medlemsavgift 2022  

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

 

Skriv avsändare, adress, mailadress, telefonnummer!  
 

Betala medlemsavgiften snarast men dock senast 31 mars 
till bankgironummer 5575-7512 

 

Vi sänder inte med något inbetalningskort i programmet 
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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, titta 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 ha betalt din medlemsavgift i föreningen för att få åka med på 
våra resor och delta i våra kurser/aktiviteter.  
Betalar du avgiften samtidigt som du anmäler dig till aktiviteten får du ställa  
dig på kölista tills anmälningstiden har gått ut. 
 

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 en vecka innan kursdatum. Om avgiften  
inte 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: 
Dekorex Blommor, Edwardssons Handelsträdgård, Henåns Blomsteraffär 
samt Morlanda Handelsträdgård. 
 

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 
Vi tar gärna emot dina överskottsplantor som lotterivinster.  
Kruka in och namna, 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 2022 

Tjörns Trädgårdsförening 
 

______________________ 
namn 

 
Föreningsrabatt – visa ditt medlemskort 

 

Styrelsen 
 

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

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

Britt-Marie Pettersson, sekreterare  
0704 79 83 80, bm.pettersson47@gmail.com 
 

Anette Fosser, ledamot  
0768 75 63 05, anette@fosser.se  
 

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

Helén Bengtsson, ledamot  
0706 079 763, gunbritt.helen53@gmail.com  
 

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

Veronica Sennewald, ledamot  
0706 66 04 34, veronica.sennewald@hotmail.com 
 
Ge bort ett medlemskap i Tjörns Trädgårdsförening 
Maila annalena.gustavsson49@gmail.com, eller ring 0703 069 972  
så fixar Anna-Lena ett presentkort på medlemskap för 1 år. 
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Hålltider för dagen 
10-10.30  Inlämning av bidrag 
10.30-11 Jurybedömning 
11-12.00 Publiken röstar 
12.30 Prisutdelning 

Välkomna  
till en  
rolig 

tävling! 

Skördefest med Odlartävling och Växtmarknad 
Lördagen den 10 september 2022 klockan 11.00-13.00 
Bräcke Hembygdsmuseum 
 

Tävlingen är öppen för alla fritidsodlare, barn som vuxna, och givetvis odlar  
du utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.  
Planera redan nu vad du vill tävla med! 
 

Tävlingsklasser enligt nedan. Ange sort på grönsaken du tävlar med. 

A. Grönsaks- och rotfruktsklass 
1. Tre morötter 
2. Tre rödbetor 
3. En squash 
4. Fem matlökar 
5. Fem potatisar 

B. Växthusklassen  
1. Tre Tomater 
2. En Gurka 
3. Två Paprikor 
4. Tre Chili 

C. Övrigt, lite av varje 
1. Sensommarens vackraste bundna bukett ställd i vas 
2. Fri komposition av grönsaker, frukt och blommor,  

använd fantasin, ge arrangemanget ett namn 
3. Vackraste äpple, päron eller plommon 
4. Roligaste rotfrukten 
5. Största squashen 
6. Största pumpan 
7. Största kålhuvudet 
8. Längsta bönskidan 

 
Anmälan senast 5 september  
via vår hemsida www.tjornstradgardsforening.se 
 

Har du ytterligare frågor  
sms till Helén 0706–079763, hon ringer upp dig. 
 
Medlemmar som vill sälja plantor är välkomna,  
anmäl dig via sms till Helén, medtag eget bord. 

Hembygdsföreningen säljer kaffe med dopp! 
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Hjälp! Jag har blivit med trädgård, hur gör jag nu? 

Lördagen den 12 februari klockan 11.00 – ca 13.30 
Häggvallskolan 
 

Dagens föredragshållare är Linnéa Dickson som till vardags är ansvarig 
trädgårdsmästare för Slottsträdgården i Malmö och en av projektledarna 
för Malmö Garden Show. 
 

Trädgård är Linneas passion, om det så är att odla sin mat eller att designa 
vackra rum i den. Den offentliga miljön är något hon brinner för och att skapa 
ytor som får människan i staden att vilja vara utomhus mer. 

Linneas grundläggande inställning till trädgård är att det ska vara hållbart för 
djur, natur och människan. 
 

Har du nyligen blivit med trädgård eller har en trädgård som du vill utveckla 
men inte vet var du ska börja? Vad är det första du ska tänka på?  
När är bästa tiden vår, sommar eller höst? Linnea inspirerar och ger oss 
handfasta råd om odling, trädgård och delar med sig av sina tips som hon  
lärt sig under åren. Tips! Podcasten ”Odla med Ola & Linnea”. 
 

Lotteri. 
Ta gärna med fika. Vi säljer kaffe med bulle för 20 kronor. 
Anmälan till Karin senast den 9 febr efter klockan 16, 0722 27 73 28. 
Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 100:-, kontant eller swish. 
Ta med dig Covidbevis och legitimation! 
 

Varmt välkomna!  

Bild Kristofer Matti 
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Kallelse till årsmöte medlemsmöte  

Torsdagen den 10 mars klockan 18.00 i Häggvallskolan 
 

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. 
Lotterier med fina vinster 
Vi bjuder på kaffe med dopp!  
 

Eftersom det är begränsat antal deltagare måste ni anmäla er  
om ni vill deltaga.  
Anmälan till Karin senast den 7 mars efter klockan 16, 0722 27 73 28. 
Ta med dig Covidbevis och legitimation! 
 

Vi hälsar våra medlemmar hjärtligt välkomna! 

 
Kvällens föredrag handlar om Växtsamlarnas Himalaya 
Johan Nilsson jobbar vid avdelningen Forskning & Samling vid 
Göteborgs botaniska trädgård, där han är del i teamet som sköter om 
trädgårdens samlingar av vildinsamlade trädgårdsväxter (i huvudsak 
lökväxter och perenner).  
 

Johan har ett brett intresse för växter och har besökt många delar av världen 
för att möta växter i dess naturliga miljöer. Vid hela fem tillfällen har 
destinationen varit det botaniskt spännande och artrika Himalaya.  
 

En expedition till östra delarna av kungadömet Bhutan 2015, gick i fotspåren 
av några av 30, 40 & 50-talets stora växtjägare, det var ett äventyr utöver det 
ordinära och är något som Johan vill dela med sig av.  
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Resa till Floriade, Kiekeberg växtmarknad och mycket mer!  

Vi planerar att göra en resa i slutet på augusti till den internationella 
trädgårdsmässan Floriade i Holland. Vi besöker även Kiekeberg 
växtmarknad, fina trädgårdar och plantskolor utefter resans väg.  
Resans längd blir 5 - 6 dagar fylld med vackra upp upplevelser.  
 

Vi vill gärna veta om det finns ett större intresse för den här resan, därför vill vi 
att du hör av dig om intresse finns, ej bindande. Om gensvaret blir gott, skickar 
vi ut information om resan till alla medlemmar längre fram i vår, via mail/brev.  
 

Meddela ditt intresse efter klockan 18 till Christina 070 64 775 64, ej sms.  
 

www.floriade.com/en/ www.kiekeberg-museum.de/ihren-
besuchplanen/veranstaltungen/aktionstage/pflanzenmarkt-im-sommer 

 

Slow flower workshop 

Torsdagen  
den 1 september och 
  

Lördagen  
den 3 september  
 

klockan 12.00-15.00  
båda dagarna 
 
hos Emma-Klara, 
Almgården, Orust 
 
Emma-Klara Sandberg förklarar teorin om Slow flower därefter får du binda 
en egen bukett. Du får gärna ta med egen favoritblomma till buketten. 
 

Kostnad 250 kronor betalas in på konto som du får vid anmälan. 
Blommor till en bukett och fika ingår i priset. 
 

Bindande anmälan senast 19 augusti till Helén via SMS till 0706–079763 
Maxantal 10/gång så först till kvarn...... 
 

Vägbeskrivning:  
I Varekil sväng vänster mot Ellös, väg 178. Kör 4 km, sväng höger mot 
Ängö/Stala kyrka. Passera avfarten till kyrkan och kör ca 500 m, sväng vänster 
mot Almgården. 
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I resans pris ingår:  
 

 En bussfika/picknick med kaffe och 
dubbelfralla ost/skinka 

 Lunch inkl. måltidsdryck, kaffe och kaka 

 Eftermiddagskaffe med dubbelfralla 
ost/skinka 

 En flaska vatten på bussen 

 Och trevlig gemenskap!  

Hemlig Trädgårdsresa  

Torsdagen den 2 juni 
 

Avresa: 08.00 Kållekärr hlp, 08.05 Häggvalle damm hlp, 08.10 St1 tappen 
Myggenäs, 08.25 Nösnäsgymnasiet. 
 

Åter till Tjörn ca klockan 20.00. 
 
Gillar du överraskningar och vill ha lite spänning i vardagen, ta chansen att 
följa med oss på årets hemliga trädgårdsresa, där du inte vet i förväg vart du 
är på väg.  
 

Ta på dig kläder efter väder och kliv på bussen – mer avslöjar vi inte!  
 

Pris 885 kr/person 
 

Anmälan Ring efter klockan 18.00 senast den  
22 maj till Christina 070 64 775 64, inte sms! 
Sista betalningsdag 27 maj till konto som fås vid 
anmälan. 
 
Bra att känna till, det finns goda möjligheter till  
inköp av växter utefter resans väg! 
 

 
 
Ta med dig Covidbevis och legitimation! 
 
Varmt välkomna! 
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Vårdukning hos Edwardssons 

Tisdagen den 5 april, klockan 18.30 – ca 20.00  
 

Vi besöker Edwardssons Handelsträdgård där vi får en demonstration hur  
vi kan göra vackra dukningar med vårblommor. 
Vi följer floristernas arbete och tar till oss deras goda råd och idéer. 
Tips även på krukplantering inne och ute. 
 

20% rabatt på allt i butiken! Vi bjuder på kaffe o kaka!  
Max 10 - 15 personer  Endast för medlemmar och det är gratis! 
 

Anmälan till Karin senast den 28 mars efter klockan 16, 0722 27 73 28. 
 

 
 
 
 
 
Vi har ett förslag:   

Om du får överskott av din 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 

  



 
 
 

6

Ät och odla dig till hälsa 

Lördagen den 9 april klockan 11.00 i Häggvallskolan  

 

 

Åke Truedsson 

vill hjälpa oss  

att leva ett 

hälsosammare liv! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Idag är det många som gärna vill leva ett hälsosammare liv, men vet inte  
riktigt hur.  
Föredraget handlar lite om farligheter med vår mat och annat, men framför allt 
om allt nyttigt med grönsaker, frukt och bär. Tips på hur vi kan äta riktigt gott 
och nyttigt utan att behöva försaka något. 
 

Välkomna och lär, och vi lär ha nyttigheter med oss samt böcker och 
häften till försäljning. 
 

Lotteri med fina vinster! 
 

Ta gärna med fika. Vi säljer kaffe med bulle för 20 kronor. 
 

Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 100: -, kontant eller swish. 
Begränsat antal deltagare. 
Anmälan senast 6 april efter klockan 16 till Karin 0722 27 73 28 
 

Ta med dig Covidbevis och legitimation! 

 
Varmt välkomna! 
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Dag 1 Förmiddagsfika på Rasta Tanum, kaffe med ost/skinka fralla. 
Resa 1: Besök på Oslos Botaniska 
Hage, med Victoriahuset och 
Palmehuset i Oslo (2 tim).  
Lunch inkl lättdryck o kaffe på  
Cafe Europa i Oslo 
Resa 2: Lunch inkl lättdryck, kaffe 
på Krøderne Kro. Trädgårdsbesök 
hemma hos Elisabeth och Eivind som 
dukar fram kaffe och kaka. Vi bor i 
Gol på Pers Hotel i dubbelrum med 
dusch/wc.  
Vi äter kvällens middag på hotellet, 3-rätters middag inkl 1 vatten/läsk 
eller 1 öl eller 1 glas vin och kaffe.  
 

Dag 2 Frukost på hotellet  
Tågresa med Bergenbanan över Hardangervidda Gol-Myrdal (2 tim)  
Tågresa med Flåmbanan Myrdal-Flåm (1 tim)  
Du får med dig en lättare matsäck.  
På Gudvangen Fjordhotell äter vi lunch inkl dryck, kaffe och dessert.  
Vi bor i Bergen på Thon Hotel Orion i dubbelrum med dusch/wc.  
Kvällens 3-rätters middag inkl 1 vatten/läsk eller 1 öl eller 1glas vin samt 
kaffe äter vi på hotellet.  
 

Dag 3 Frukost på hotellet Stadsrundtur med lokalguide.  
Vi besöker Edvard Griegs Troldhaugen museet (2.5 tim)  
Enklare picknick inkl dryck, kaffe och kaka. Besök på Bergens Botaniske 
Hage och Arboret, rundvisning med guide (3 tim).  
Området är stort, vi åker buss inne på Botaniska Hagen. 
Vi bor i Bergen på Thon Hotel Orion som ovan. 
 

Dag 4 Frukost på hotellet  
En hel dag för egna stövtåg och upptäkter. Kanske en tur upp med Fløbanan, 
museibesök på t.ex Akvariet, konstmuseet KODE, Shopping mm. 
Vi bor i Bergen på Thon Hotel Orion som ovan. 
 

Dag 5 Tidig frukost på hotellet  
Avresa från Bergen Fjord1-färja över Hardangerfjorden Tørviksbygd-Jondal 
(20 min) Färden går via Hardanger – Låtefossen - Haukelifjell – Telemark.  
Vi tar en kaffe med baguette på Haukeliseter Fjellstue.  
Från Sandefjord tar vi Color Line till Strömstad (2,5 Tim) på färden över till 
Sverige passar vi på att äta en middagsbuffé inkl vatten, öl, vin och kaffe. 
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Resa till Bergen, 5 dagar 

Resa 1, Onsdagen den 11 – söndagen 15 maj.  
Har vi tur med klimatet för årstiden kan vi uppleva att rhododendronen och 
fruktträden blommar. 
 

Resa 2, Söndagen den 7 – torsdagen den 11 augusti.  
För dig som vill uppleva sensommarblommor och en skön sommarresa. 
 

Avresa: 07.00 Kållekärr, 07.05 Häggvalle damm, 07.15 St 1 Tappen  
Myggenäs, 07.25 Cirkel K Stenungsund. Åter Kållekärr klockan 21.30 dag 5. 
 

Bergen, så annorlunda inklämd mellan havet och den mäktiga fjällvärlden. 
Denna ”metropol” på norska Vestlandet bjuder på en genuin atmosfär och en 
pulserande mix med turister från hela världen. Även naturen med brusande 
forsar och omväxlande vyer med fascinerande landskap och färger. Bergen 
har ett fantastiskt läge som utpost mot Atlanten och med något av den finaste 
natur som Norge har att visa upp.  
Här finns ett vimlande och aktivt folkliv med ”Fisketorget” mitt i centrum 
omgiven av en charmerande bebyggelse från Hansans tid.  
 

På resan ska vi, bland mycket annat, uppleva en tågresa med Bergenbanan 
över Hardangervidda. Vi byter tåg till Flåmbanan som bjuder på en 
fantastisk resa mellan Myrdal och Flåm. Snöklädda toppar reser sig utmed 
spåret och smältvatten bildar spektakulära vattenfall som störtar ned från 
bergskanterna ner mot forsen. Den unika tågresan går ner genom 20 tunnlar, 
med en höjdskillnad på 867 meter. Väl nere i Flåm ligger Nærøyfjorden som är 
en av grenarna på Sognefjorden. Besök på Bergens Botaniske Hage som 
ligger i vacker natur på Milde och mycket mer av resans besöksmål kommer 
att ge dig minne för lång tid framåt!  
 

Varmt välkomna!  
Nordia Resor och Tjörns Trädgårdsförening  
 

www.visitnorway.se/resmal/fjord-norge/sognefjord/flam/flam-ur-lokforarens-
perspektiv/ 
www.uib.no/universitetshagene/63410/rhododendron 
 

Pris: 8.395:- per person Enkelrumstillägg: 1.300:-  
I resans pris ingår nämnda måltider, inträden och en flaska vatten på bussen.  
Sista anmälningsdagen för resorna är  
Resa 1: 5 april. Anmälan kan göras fram till avresedagen och i mån om plats.  
Resa 2: 3 juli. Anmälan kan göras fram till avresedagen och i mån om plats. 
 

Vid anmälan ska förutom namn även ålder vid resans genomförande uppges. 
Anmälan efter klockan 18 till Christina 070 64 775 64, ej sms. 
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Vandring på Tjörn med Thomas Liebig 

Lördagen den 30 april och onsdagen den 4 maj 
Samling klockan 10.00, på parkeringen vid Klädesholmens nya 
begravningsplats i Rönnäng.  
 
Thomas Liebig, biolog och pedagog, började sin naturbana som aktiv 
Fältbiolog i Stenungsund.  
 

Under 49 år har han följt naturen i närområdet, Stenungsund, Tjörn och Orust. 
Främst är det fåglar Thomas ägnat sig åt. Fåglar har studerats genom 
traditionell fågelskådning och via ringmärkning. Under sin ringmärkning har 
han märkt närmare 100 000 fåglar i STO-regionen.  
De senaste 12 åren har Thomas rest runt i Sverige och studerat och 
dokumenterat fjärilar. 
 

Under vandringen kommer vi, i lättgången terräng, att studera vårens fåglar, 
insekter och fina vårblommor. (ca 3 tim) 
 

Medtag gärna kikare, kamera, kläder efter väder, sittunderlag samt fika. 
 

Anmälan senast 27 april efter klockan 16 till Karin telefon 0722 27 73 28 
 

Endast för medlemmar och det är gratis! 
Max 30 personer per grupp, först till kvarn. 
Samåk gärna om möjligt. 
 

Varmt välkomna! 
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Växtmarknad på Bräcke 

Lördagen den 7 maj klockan 11.00 - ca 13  
Bräcke Hembygdsmuseum 
 

Traditionell växtmarknad tillsammans med vårens kosläpp 

 

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 överskottsplantor (krukade).  
 

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 eller swish till en del utställare. 
Lotteri. Vinster: Utställarna skänker växter till ett värde av 50 kr. 
 

Tjörns Biodlarförening visar bigården, föreningens aktiviteter och berättar 
om biodling och pollinering. 
Hembygdsföreningen säljer kaffe med dopp. 
 

Välkomna att ta en fika, diskutera trädgård med likasinnade,  
vinn fina priser i lotteriet.  
 

OBS skicka SMS till Helén 0706 079 763, för att boka plats om du vill  
sälja plantor. Ta gärna med dig eget bord.  
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Resor 

Nordiska trädgårdar och 
Stockholm 3 dagar  
 

Torsdagen den 31 mars – 
Lördagen den 2 april  
 

Avresa från 07.05 Kållekärr, 07.15 Häggevalle damm, 07.15 St 1 tappen 
Myggenäs, 07.25 Cirkel K Stenungsund.  
 

Vi gör en bussresa till Nordiska Trädgårdar i Älvsjö och som vanligt hittar vi 
på lite annat roligt under resan. På Nordiska Trädgårdar visar ca 240 
utställare vad som är det senaste inom trädgård och allt som hör där till.  
Se mer på www.nordiskatradgardar.se.  
Vi ser fram emot en rolig resa, som vi har längtat efter nya äventyr! 
 

Varmt välkomna!  
 

Dag 1 På vägen upp till Älvsjö stannar vi till på Rasta Mariestad för kaffe och 
ost-/skinkfralla. Vi åker vidare till Skokloster Slott för lunch inkl lättdryck, 
kaffe och kaka. Efter lunchen går vi en guidad rundvandring på 
Skoklosters slott som uppfördes 1654–1676 av greve och fältmarskalk  
Carl Gustaf Wrangel under den svenska stormaktstidens mest blomstrande 
period. Vi bor på Quality Hotel Globe i dubbelrum med dusch/wc. Vi 
avslutar kvällen med en 2-rätters middag inkl 1 vatten el 1 öl el 1 glas vin 
och kaffe.  
 

Dag 2 Efter frukosten på hotellet åker vi till Nordiska trädgårdar för ett 
heldagsbesök på Stockholmsmässan, Älvsjö. Åter till hotellet där vi på kvällen 
äter en 2-rätters middag inkl 1 vatten el 1 öl el 1 glas vin och kaffe.  
 

Dag 3 Vi äter frukost på hotellet och åker vidare på en stadsrundtur i 
Stockholm med en lokalguide. Under rundturen besöker vi Wasamuseet.  
Vi äter dagens lunch inkl lättdryck, kaffe och kaka på Restaurang  
Svalan i Örebro.  
Vi kör vidare hemåt och stannar till på Rasta Götene för kaffe och bulle. 
Åter till Stenungsund-Tjörn klockan 20.00  
 

Resans pris 3.595 kr/person Enkelrumstillägg: 800 kr  
I resans pris ingår ovan nämnda måltider samt inträden.  
En flaska vatten på bussen. 
Anmälan efter kl 18 senast den 25 februari till Christina 070 64 775 64 
(inte sms).  
Vi tar emot anmälningar ända fram till avresedagen i mån om plats.  
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Välkomna till Birgitta o Sune Olssons trädgård 
Stengodsvägen 3, Ödsmål 

Söndagen den 3 juli klockan 12 - 17 

Birgitta och Sune 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, och i april blommar 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: tel. 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 

 

Öppna trädgårdar Jörlanda 

Välkomna till Kickan Sandbloms trädgård 
Källsby 422; 44492 Jörlanda 
 

Söndagen den 21 augusti klockan 12 – 15 
 

Trädgården är under uppbyggnad, där det mesta är gjort de senaste fyra åren. 
Tomten är på 3500 kvm, något kuperad med olika rum, lite skog och 
havsutsikt. Det finns växthus, orangeri, damm, lusthus, mycket återvinning i ny 
funktion, höns mm.  
Dahlior (över 100 stycken) sommarblommor, grönsaksodling, buskar och träd. 
Fika kan ordnas.  
 

Vägbeskrivning: Tel 0707 26 30 14 
Kör in mitt emot Jörlanda kyrka på Källsbyvägen.  
Efter 1,3 km på asfaltsvägen sväng vänster in på Lilla Källsbyvägen  
kör 500 meter längst in. Rött hus. 
kickan_sandblom@telia.com 
  

 
 
 

9

Öppna trädgårdar Tjörn 

Välkomna till Irén Ögren Börjessons trädgård 
Röstorp, tel 070 588 15 22 eller 0304 66 06 06 

Lördagen den 21 maj klockan 13 – 17 
Torsdagen den 26 maj klockan 18 – 21 (Kristi Himmelsfärdsdag) 
samt söndagen den 3 juli klockan 13 – 17 

Välkomna till Röstorp, kuperad stor tomt med flera olika trädgårdsdelar och 
stor växtvariation. Temat är sten och nygammalt. Målet är att skapa en 
lättskött trädgård som är vacker alla årstider med små resurser. När mörkret 
faller på är flera delar ljussatta.  
Efter tillbyggnad av torpet 2008 har hela baksidan gjorts till en trädgårdsdel 
med många träd, buskar, perennrabatter, bäck och damm. I den numera 
tillväxta ”Berras backe” finns ett 100-tal roddar och R. loderi ’King George’ 
brukar blomma i mitten av maj.  
 

Det finns gott om sittplatser om ni vill koppla av med en fika. Överskottsplantor 
kan finnas till försäljning.  
Jag tycker det vore jättetrevligt om du vill hälsa på och inte minst för att få tala 
trädgård med dig som delar detta intresse. Har du svårt att hitta så ring!. 

 

 

Välkomna till Anders Norrmans trädgård 
Limhall 16, Kyrkesund, tel 0705 957101 

Lördagen den 2 juli klockan 10 - 17 
Anders har en levande lite busig trädgård med 
mycket rosor och andra blommor. Försöker ha 
en blommande trädgård hela säsongen.  
Han försöker skapa lite spänning i trädgården 
med växterna samt egna snickerier. 
Förutom en härlig trädgård säljer han egna 
uppdragna plantor, bland annat plantor av 
tomater, gurka, chili, lyckoklöver och mycket 
mera. 
I juni/juli brukar ca 35 olika sorters rosor blomma, men väderleken styr. 
Kom och bli inspirerad och njut av Anders trädgård då det passar dig. 
 

Kan du inte komma i dag, ring så visar vi! 
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Välkomna till Kerstin och Leif Löfs trädgård 
Kil 408, Hjälteby, Tjörn  leif.lof@outlook.com 

Söndagen den 31 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. 
I vår rhododendronlund har vi ett nytt spännande projekt på gång. 
Primulor, dahlior och många perenner finns hos oss. 
 

Det finns möjlighet att fika! 
 

Vägbeskrivning. tel 0730 330 091 
Från Tjörnbron, kör väg 160 rakt fram förbi trafikljusen, kör genom rondellen 
vid Almö Livs. Efter ytterligare 2 km, ta av till vänster (Kil) vid fartkameran på 
vänster sida. Kör 250 m på en grusväg och ta sedan av till höger.  
Om du inte kan komma i dag, ring så visar vi! 

 

Öppna trädgårdar Orust 

Välkomna till Elise och Göran Mauritzsons trädgård 
Lunna 331, Stillingsön Orust, 076-317 96 90. 
 

Söndag 29 maj 12 - 18  Måndag 30 o Tisdag 31 maj 15 - 19  
Söndag 3 juli 12 - 18  Måndag 4 o Tisdag 5 juli 15 - 19  
 

Vi har inte så många parkeringsplatser. Därför försöker vi sprida besöken 
genom att ha öppen trädgård under flera dagar. Däremot finns det många 
sittgrupper så ta gärna med kaffekorg för en fika i det gröna. 
 

Blomknopparna antyder att ca 140 av runt 200 rhododendron kommer att 
blomma i maj/juni liksom många av våra magnolior.  
I juni och juli blommar runt 270 olika busk- och klätterrosor. Det finns också 
många roliga buskar och träd att titta på i vår ca 3000m2 stora trädgård. 
Magnolior är en favorit.  
Göran gillar att sticklingsföröka, främst rosor, så det brukar finnas många 
småplantor i drivbänkarna  
 

Vägbeskrivning: Väg 160 från Tjörn, avtagsväg strax före Henån, märkt 
Slussen. Åk genom Slussen och efter ca 3,5 km sväng vänster vid 
busshållplats Lunna, andra gula huset på vänster sida. Samåk gärna, ont 
om parkeringsplatser. Man kan även parkera vid grannfastigheten längst nere 
vid stora vägen. Skylt anvisar. Vi har även ring så visar vi! 
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Välkomna till Anne-Marie Olssons trädgård 
Hjälmvik 214, Varekil, Orust  

Söndagen den 3 juli 10 – 17 

En blandad trädgård  

Här finns fler än 400 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: tel 0736 48 74 06 
Väg 160, vid Varekil sväng in mot 
centrum, kör genom samhället, tredje 
huset på höger sida efter Stala 
Bygdegård. 
 

 
 

Öppna trädgårdar Ödsmål 

Välkomna till Eva Wandenors trädgård 
Krukmakarevägen 27, Ödsmål  

Söndagen den 3 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: tel. 0709 32 52 53 
Från rondellen i Ödsmål håll mot Ljungskile.  
Första vägen vänster, Vikevägen. Följ den tills den går över i 
Krukmakarevägen. 


