
 
 

 

Tjörns 
Trädgårdsförening 

 

 

PROGRAM 
våren 2016 

 
Kära trädgårdsvänner! 
 

Ett nytt trädgårdsår har precis börjat, det skall bli roligt att påta i 
jorden igen och spännande att se vilka växter som har överlevt vintern. 
Snart är det dags att så, plantera, vattna och rensa. 
Men innan trädgårdsarbetet tar all din tid, kommer vi med vårt program. 
 

Det är alltid något på gång i Tjörns Trädgårdsförening. Vi har aktiviteter 
som riktar sig enbart till medlemmar, men även evenemang som är öppna 
för alla. Välkommen att delta! 
 

Du är välkommen till oss, oavsett om du odlar i stor eller i liten trädgård, 
på balkongen, fönsterkarmen eller i fantasin. 
Vi vill skapa en plats för trädgårdsintresserade genom olika aktiviteter, 
föredrag om trädgård ur praktiskt eller historiskt perspektiv eller om 
vissa växtslag, guidade besök i privata trädgårdar, parker eller 
koloniområden, eller resor till intressanta platser.  
 

Medlemsavgift 2016 – gäller helår januari-december 
Enskild medlem 150 kr, familj 200 kr 
Betala in medlemsavgiften till bankgironummer 5575-7512 
Skriv avsändare! 

 

Välkommen till våra aktiviteter 
önskar styrelsen 

 
 TJÖRNS 
 TRÄDGÅRDSFÖRENING 



 
 

Inköpsrabatt: Visa upp ditt medlemskort så får du rabatt hos 
Edwardssons Handelsträdgård, Henåns Blommor, Orust Blommor,  
Tjörns trädgårdar samt mustningen på Billströmska. 
 

Resor: Anmälan till våra resor är bindande. Vid återbud av dagsresor tar 
vi ut en avgift på 200 kronor. 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 Trädgårdsföreningen för att få åka med på 
våra resor och delta i våra kurser. Även om anmälningsdatum gått ut kan 
det finnas platser kvar på resorna, är du intresserad, ring! 
Tänk på dina medresenärer använd inte starka parfymer. 
 

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. 
 

Varmt välkomna till våra aktiviteter! 
 

Styrelsen 
 
Berit Johansson, ordförande 
0303 804 73, 073 804 73 17, beritjohansson450@hotmail.com 
Birgitta Hägg, sekreterare 
0722 44 33 95, ofog@glocalnet.net 
Anna-Lena Gustavsson, kassör 
0304 66 73 84, 0703 069 972, annalena.gustavsson49@gmail.com 
Britt-Marie Pettersson, ledamot 
0304 66 19 04, 0704 79 83 80, britt-marie.P@spray.se 
Christina Ossiansson, ledamot 
0303 846 23, 0706 47 75 64, christina.ossiansson@gmail.com 
Gun Johansson, ledamot, vice ordförande 
0304 66 36 14, 0739 94 20 00 
Inga-Lena Håkansson, ledamot 
0304 66 16 41, 0707 13 18 90, ingalena.tjorn@hotmail.com 
Karin Kristensson, ledamot, karinkristensson52@gmail.com 
0304 66 73 28, 0722 27 73 28 
Ullamaj Abrahamsson, ledamot 
0303 839 66, 0704 60 94 09, ullamajsan@hotmail.com 

mailto:tjornstradgardsforening@hotmail.se
http://www.tjornstradgardsforening.se/
mailto:ullamajsan@hotmail.com
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Trädgårdsmästarna och  
kampen mot krypen  
Lördagen den 30 januari klockan 11-ca 14 
Häggvallskolan  

Trädgårdshistoriker Inger Olausson håller 
ett föredrag om trädgårdsmästarnas arbete med att odla blommor, 
grönsaker, frukt och bär i handelsträdgårdar och fruktodlingar. Hon utgår 
ifrån de många handelsträdgårdar som fanns i Stenungsund i mitten av 
förra seklet, men med utblickar i både tid och rum. Bland annat får vi höra 
om hur skadegörare och sjukdomar hanterades före ”kemikalieboomen” på 
1940-talet med kopplingar till dagens forskning om metoder för ekologisk 
odling. Hur odlade man exempelvis meloner och tidiga primörer i de gamla 
växthusen och drivbänkarna? Hur drevs liljekonvaljer, syrener och 
rabarber fram mitt i vintern?  
 

Föredraget bygger bland annat på dagböcker och intervjuer av trädgårds-
mästare från olika delar av landet.  
Inger är född på Tjörn och blev tidigt intresserad av trädgårdsskötsel. 
Hennes far, Carl-Olof Olausson, var trädgårdsmästare och engagerad i 
Tjörns Trädgårdsförenings styrelse i mer än trettio år.  
Inger läste trädgård på Dingle och blev så småningom hortonom och 
trädgårdshistoriker.  
 

Hennes avhandling ”En blomstrande marknad” från 2014 handlar om 
handelsträdgårdar under 1900-talets första hälft och fick Stockholms 
gartnersällskaps hedersomnämnande 2015. Hon är idag forskare vid Kungl. 
Vitterhetsakademien och Linköpings universitet, och forskar om 
trädgårdsodlingens växtskydd i ett historiskt perspektiv.  
Inger tar med sig böcker till försäljning. 
 

Lotteri, ta gärna med fika. 
 

Entré: 50 kronor, medlemmar gratis! 
 

Välkomna!
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Odla i pallkrage 
Lördagen den 13 februari klockan 11-ca 14 
Häggvallskolans aula  

Eva Robild, författare och frilansjournalist 
samt redaktör för SVT:s Trädgårdstider, ger 
inspiration och praktiska tips till dig som vill odla 
i pallkrage. Det handlar om grönsaker, men också 
om design, tillbehör, jord och blommor. 
 

Eva har skrivit många trädgårdsböcker och hon 
tar med sig några till försäljning. www.robild.se 
 

Lotteri, ta gärna med fika. 
 

Entré: 50 kr, medlemmar gratis! 

Fotograf: Görgen Persson Välkomna! 

Årsmöte 
Torsdagen den 10 mars klockan 18.30 
Häggvallskolans matsal  
 

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. 
 

Johnny Andreasson, Runåbergs fröer visar bilder. 
Vad får vi odla i våra trädgårdar?  
Idag finns det många regler och direktiv som styr vad vi får odla.  
Registrering, och nästan total dominans av några få företag i 
utsädeshandeln, begränsar oss mer och mer i våra val av sorter.  
 

Johnny berättar lite om detta, och han talar om ekologisk odling i 
allmänhet och vad vi i framtiden kan ha för möjligheter inom odlingen. 
Dessutom beskriver han några nya sorter, visar bilder och erbjuder frön 
till en del utvalda sorter.  
 

Kaffe med dopp och lotterier.                       Varmt välkomna! 
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Pionernas underbara värld 
Lördagen den 2 april klockan 11- ca 14 
Häggvallskolan 
 

Leena Liljestrand, grundare, 
ordförande och eldsjäl i Svenska 
Pionsällskapet, öppnar ett nytt fönster till 
pionernas värld för oss. Leena har ca 200 
pioner i sin trädgård; vanliga sorter och 
vildarter samt sällsyntare samlarobjekt och 
mindre kända namnsorter som ändå är 
tillgängliga för alla om man vet var man ska 
leta. 
 

Hon visar bilder av skönheter som inte 
behöver stöttas, men som är lika ljuvliga 
som de som många associerar arten med 
”kollapsa-på-gräsmattan-vid-regn-pioner”.  

Leena är en passionerad pionist som gärna delar med sig av sina kunskaper 
om örtartade pioner, buskpioner och hybrider, hon ger oss skötseltips och 
råd om plantering och förökning.  
 

Passa på tillfället att få svar på alla dina frågor!  
 

Lotteri, ta gärna med fika. 
 

Entré: 50 kronor, medlemmar gratis! 
 

Välkomna! 
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Pilflätningskurs 
Onsdagen den 6 april klockan 18-21 
 

Anneli Nordberg lär oss hur vi flätar ett växtstöd för klättrande 
växter eller ett stöd för pioner. Du kan också välja att göra ett levande 
träd genom att fläta pilskott till stammar. Trädet kan övervintra i kruka 
eller planteras ut. 
 
Plats: Systrarnas Korgpil i 
Svanesund. (vid Varekil sväng mot 
Svanesund, kör 5 km, ta höger mot 
Hals/Mölneby Sörgård, kör 300 m, 
sväng vänster) 
 

Pris inklusive material: 
350 kronor för en blomsterställning, 
450 kronor för ett flätat träd. 
 

Anmäl dig till Gun 0304 66 36 14, senast  
den 30 mars. Begränsat antal platser, först till kvarn… 
 

Ta på dig varma kläder, speciellt varma skor.  
 

Ta med fika! 
 
 
TIPS 
 

 Medlemskort 
Det är inte lätt att köpa något till någon som redan har allt, ge 
bort ett medlemskort i Tjörns Trädgårdsförening. 
Kontakta annalena.gustavsson49@gmail.com eller  
0304 66 73 84, 0703 069 972 så fixar hon ett presentkort på 
medlemskap för 1 år. 

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

mailto:annalena.gustavsson49@gmail.com
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Inköpsresa till Tyskland 
16 – 18 april, 3 dagar 
 

Avresa  
07.30 Tjörns sparbank Kållekärr, 07.35 Häggvalle damm hlp, 07.40 St1 tappen 
Almön, 07.50 Statoiltappen Stenungsund, KungälvsParken,  
Stena Terminalen 
 

Vi åker till Hamburg för att besöka den stora växtmarknaden på 
Kiekeberg www.kiekeberg-museum.de/index.php?id=722. På marknaden 
finns fler än 100 utställare från Tyskland och angränsande länder. Vi 
kommer även att besöka andra plantskolor såsom Hachmanns 
www.hachmann.de och Peters www.alpine-peters.de. 
Vi gör ett besök i Blomsterparken Ellerhoop www.arboretum-ellerhoop-
thiensen.de. Vi hinner också med shopping hos Otto Duborg www.otto-
duborg.dk i Harislee. 
Vårt hotell är Park Hotel Rosarium i Uetersen, som ligger i norra 
Tysklands största och äldsta rosenträdgård. Det finns fler än 35.000 
olika växter och fler än 1000 arter varav 200 historiska rosor. Även om 
rosorna inte blommar när vi är där så inbjuder den 70.000 m²stora 
trädgården med paviljong, sjö och broar till sköna kvällspromenader.  
 

Dag 1 - lördag 
Vi åker med Stena Danica Göteborg – Fredrikshavn (3 tim 20 min). Vi 
passar på att äta en brunchbuffé på båten. 
Vi åker vidare söderut genom Danmark, bussen stannar till på en lämplig 
plats för en bensträckare med bussfika, kaffe/the, baguette dukas fram. 
Vi stannar till vid Otto Duborg i Harislee för shopping. Här finns det 
möjlighet till förtäring (1.5 tim) 
Resan fortsätter till Uetersen och vårt boende på Park Hotel Rosarium, vi 
bor i dubbelrum med dusch/WC. 
Middag på hotellet inkl 1 vatten, öl eller 1 glas vin samt kaffe. 

http://www.kiekeberg-museum.de/index.php?id=722
http://www.hachmann.de/
http://www.alpine-peters.de/
http://www.arboretum-ellerhoop-thiensen.de/
http://www.arboretum-ellerhoop-thiensen.de/
http://www.otto-duborg.dk/
http://www.otto-duborg.dk/
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Dag 2 - söndag 
Frukost på hotellet. 
Vi besöker växtmarknaden på Kiekeberg (6 tim) inträde ca 9 € (ingår inte). 
Det finns möjlighet till förtäring på marknaden. 
Vi åker tillbaka till Uetersen, nu finns det tid för egna strövtåg eller vila 
på hotellet. 
Middag på hotellet inkl 1 vatten, öl eller 1 glas vin samt kaffe. 
 

Dag 3 - måndag 
Frukost på hotellet. 
Avresa från hotellet, besök hos Staudengärtneri Peters (1 tim) 
Besök hos Hachmanns Plantskola i Barmstedt (2 tim) 
Besök hos Baumpark Ellerhoop-Thiensen, med tillfälle till lunch (1.45) 
Nu åker vi hemåt och åker med Stena Jutlandica Fredrikshavn- Göteborg 
(3 tim 20 min). Middag inkl vatten/lättöl ombord. 
 

Åter till Tjörn ca klockan 01.30. Vi arbetar på att vara hemma tidigare 
utan att det påverkar resans innehåll. 
 
Pris: 3.325 kronor per person. Enkelrumstillägg: 250 kronor. 
Som vanligt får ni en flaska vatten på bussen. 
 

Anmälan senast den 12 mars  
till Christina 0303 84623 eller 070 64 775 64 
Betalning senast den 14 mars. Nordia Buss sänder faktura till dig. 
 

Bra att tänka på 
• Giltigt pass eller EU-ID kort 
• Kläder efter väder 
• Kontant betalning € på Växtmarknaden 
• 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 tejp om ni vill namna era växtinköp. 
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Utflykt till Kälkerön 

 

Lördagen den 7 maj kl 10 - ca 14, Halsbäcks brygga 
Söndagen den 8 maj kl 10 - ca 14, Halsbäcks brygga 
Måndagen den 9 maj kl 16 - ca 20, Halsbäcks brygga 

Känner du till Viktor på Kälkerön? 
Passa på och följ med oss på en härlig 
tur till en grön oas ute i vår fina 
skärgård. Vi får ta del av Viktors liv, 
historia och den natur som han 
vårdade. Viktor levde ensam på ön 
mellan 1943-1976, hans stuga och den 
lilla ladugården finns kvar och har 
varsamt restaurerats genom åren. 

Viktor var flitig med att ympa sina äppelträd, här finns många olika 
äppelsorter. På ön finns dubbla pingstliljor och ängar med gullvivor. Här 
växer också nattviol, hartsros, strandråg, strandkål, klockljung samt de 
vanliga ängsblommorna. 
 

Vid Halsbäcks brygga blir vi upphämtade av en liten färja som tar oss ut 
till naturreservatet på Kälkerön. Anne och Bengt Hermansson, som 
är förvaltare på ön sedan 12 år tillbaka, kommer att ge oss en guidad tur 
på ön.  
Du bör klara av att gå i kuperad natur, som på vissa ställen kan vara 
besvärliga. Ta med dig egen fikakorg så hittar vi en fin plats att slå oss 
ner på!  
Till dig som inte klarar av en vandring i kuperad natur, kan vi eventuellt 
ordna en extra tur med en enklare vandring, där får vi återkomma med tid 
och datum, ring för mer info.  
Vid dåligt väder ställer vi in och ordnar med ett nytt datum. 
 

Pris 150 kr/person, i priset ingår båtresa och guidning. 
Ta med egen fikakorg!  
Max 10-12 personer per tillfälle, först till kvarn….. 
Anmälan senast 1 maj till Christina 0303-846 23 eller 070 64 775 64 
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Växtmarknad på Bräcke 
Lördagen den 21 maj klockan 11 - ca 13 
Bräcke Hembygdsmuseum 

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. 

 
Perenner, sommarblommor, gurk-, och tomatplantor kan du hitta här. Passa 
på och köp nya växter till din trädgård till ett bra pris. Endast kontant 
betalning. 
 

Lotteri (alla som säljer växter skänker växter till ett värde av 50 kr) 
 

Försäljningen startar klockan 11.00, vänligen respektera detta. 
 

Hembygdsföreningen har kaffeservering. 
 

Välkomna att ta en fika, diskutera trädgård med likasinnade, vinn fina 
priser i lotte 
riet.  
 
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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Öppna trädgårdar på Tjörn 
 
Välkomna till Irén Ögren Börjesson i Röstorp  
Söndagen den 29 maj klockan 11-16 
 

Irén har en 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. 
 

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). 
 
 
Välkomna till Monica och Göran på Alen 
 

Måndagen den 6 juni klockan 12.00-17.00 och 
Söndagen den 3 juli klockan 10.00-17.00 samt  
Tisdagen den 16 augusti klockan 16.00-19.00 
 

I trädgården kan du se våra favoritväxter som bland annat är hosta,  
hemerocallis och rododendron. Mycket sten o grusgångar. 
Välkomna! 
 

Vägbeskrivning: Kör väg 160 från Orust mot Stenungsund, över 
Skåpesundsbron, efter 2–3 km kör förbi infarten till Sundsbykile, 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. 
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Rektor Thedins 
dotter Karin 
visar 
Rhododendron i 
blom 
 
maj/juni 
  
 

Rhododendronträdgård vid Mjölkeviken 
Här korsade Gösta Thedin fram egna Rhododendron på 60 och 70 talen, de 
små plantorna planterades så småningom ut i trädgården. Idag, är det ett 
stort blomsterhav av jättelika Rhododendron.  
 

Karin visar oss runt och berättar lite om ”roddarna”.  
 

Eftersom vi i skrivande stund inte vet när blomningen infaller, återkommer 
vi med dag och tid när vi ser hur våren blir. Vi meddelar detta via e-post. 
Har du ingen e-post ber vi dig ringa och anmäla ditt intresse till Christina 
0303-846 23 eller 070 64 775 64 så hör vi av oss när knopparna brister 
ut till blom.  
 

Det kommer att bli anmälan för det här besöket, så håll utkik efter vårt 
mail, först till kvarn gäller…….  
 

Har du anmält din mailadress till föreningen? Om inte gör det genom att 
maila till tjornstradgardsforening@hotmail.se för att komplettera dina 
medlemsuppgifter.  

mailto:tjornstradgardsforening@hotmail.se
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Två trädgårdar på Tjörn 

Lördagen den 11 juni kl 10.50 Häggvallstappen (ca 3,5 tim) 
Söndagen den 12 juni kl 10.50 Häggvallstappen (ca 3,5 tim) 
 

Vi åker till Fredrika och Kent Borglund i Hjälteby. Här har den gamla 
potatisåkern förvandlats till en trädgårdsoas där rabatterna har runda, 
mjuka och slingrande former, trots det finns det raka och tydliga 
siktlinjer. Köksträdgården har upphöjda lådor, där man odlar fänkål, 
mangold, squash, bönor, ärtor mm. Utseendet och färg spelar en viktig roll, 
så här finns bland annat röda sockerärtor och randiga rödbetor. En del av 
trädgården består av sten. 
Trädgården är under uppbyggnad, men ändå väl värt ett besök. 
 
Vi åker vidare till….. 
 

Christina och Tommy Östman på Götås Stone Garden där vi 
slår oss ner, njuter av en fika, fralla och kaka, i den fina miljön. Vi får höra 
historien om torpet Götås och varför just denna plats är så geologiskt 
intressant. Sedan går vi runt och tittar på alla växter och stenar som finns 
i trädgården. I en hage finns det några intressanta berghällar som vi ska 
titta på.  
Här går ”granna” kor och betar på midsommarängen, Götås är en riktig 
idyll. 
Götås Stone Garden har två fina häften som handlar om Torpet och dess 
omgivningar. Dessa häften kostar 100 kr/st. 
 
Vid dåligt väder ställer vi in och försöker hitta ett nytt datum. 
Max 15 personer per tillfälle, först till kvarn…... Vi åker i egna bilar, 
samåk gärna. 
 
Pris: 50 kr/person då ingår fika, fralla och kaka på Götås. 
Anmälan senast den 7 juni till Christina 0303-846 23 eller  
070 64 775 64 
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Hemlig resa  
Torsdagen den 19 maj 
Avresa 
07.00 Tjörns Sparbank Kållekärr 
07.05 Häggvalle damm hlp 
07.10 St1 tappen Almön 
07.20 Nösnäsgymnasiet Stenungsund  
 

Vill du följa med på en hemlig resa?  
Vågar du utmana dig själv och följa med på en omväxlande dag där vi 
får uppleva annorlunda och sevärda platser? 

 

I år blir resan halvhemlig, vi 
avslöjar att vi ska besöka Elises 
Blomsterlökar i Årjäng. Vi 
hoppas på att få se Elises vårlökar 
i blomning och det stora växthuset 
fullt med blommor. Elise har rört i 
grytorna för att duka fram en god 
lunch till oss när vi kommer fram. 
 

 
Under dagen, får ni förutom trevligt sällskap, även lunch, förmiddags och 
eftermiddagsfika samt en flaska vatten på bussen.  
 

Åter till Tjörn ca klockan 21.00  
 

Pris: 675 kronor per person. 
Anmälan senast 12 maj till Christina 0303 846 23 eller 070 64 775 64  

 
Det händer mycket i år i 
vårt närområde för oss 
trädgårdsintresserade, 
kolla in www.gothenburggreenworld.com 
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Resa till Dalhalla  
9 – 10 juli 

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

 

Som en uppföljning av resan till Dalarna 2015, då vi besökte Dalhalla, gör vi 
en ren underhållningsresa dit. 
 
Dag 1: Lunchbuffé inkl dryck, kaffe o kaka på Restaurang 
Stenmagasinet i Säffle. Vi åker vidare. När det passar, tar vi en kort 
bensträckare och busskaffe. 
Ankomst till Mora, inkvartering i dubbelrum m. dusch/WC på  
Mora Hotell & Spa.  
Middag på hotellet inkl. 1 vatten, öl eller 1 glas vin samt kaffe. 
Därefter kommer vi till resans höjdpunkt: 
 

Konsert på Dalhalla med Malena Ernman. 
 

Dag 2: Frukost på hotellet. Det finns tid för egna strövtåg innan vi åker 
från Mora vid 12tiden. Vi kör till Örebro, där vi äter en bit mat, 
vatten/öl, kaffe/kaka på Restaurang & Café Stadsträdgården. Efter 
maten kan vi ta en promenad i Stadsparken och njuta av stadsträdgården 
och dess växthus. Parken är en av landets vackraste anläggning och fick 
pris för den vackraste parken 2004. 
På hemvägen gör vi en kort paus på Rasta i Götene. 
Åter till Tjörn ca 22.00 
 

Pris: 2.695 kronor per person. Enkelrumstillägg: 450 kronor. 
 

Anmälan senast den 27 april till Christina 0303-846 23 eller  
070 64 775 64.  
Sista betalningsdagen den 29 april. Nordia sänder faktura till dig. 
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Resa till Bornholm  
1-4 augusti 
Avresa 
07.00 Tjörns Sparbank Kållekärr 
07.05 Häggvalle damm hlp 
07.10 St1 tappen Almön 
07.20 Statoiltappen Stenungsund  
 
Vi åker till Bornholm där vi möts av 
en ö med skön natur, lummiga 
skogar, ängar, klippkuster, mysiga 
fiskelägen och historiska minnesmärken. Det är tack vare havet och 
klipporna som Bornholms klimat är så milt och har många solskenstimmar. 
En ö där det danska gemytet frodas. Här finns underbara sandstränder, 
rundkyrkor, trädgårdar och trivsam bebyggelse i de små pittoreska 
städerna. Bornholm har fått epitetet Solskensön, ingen tvekan om att det 
lockar till att få uppleva denna vackra ö. Under resan kommer vi att få se 
de bästa bitarna av Bornholm.  
 

Dag 1 - måndag 
Kaffe och två smörgåsar på Kvibille Gästgivaregård. 
Bornholmer Færgen Ystad-Rönne (1 tim 20 min) 
Vi bor på Hotel Griffen Spa i Rönne, dubbelrum med dusch/WC. 
Eftermiddagen ger tid för egna strövtåg och vi hoppas på att få titta in i 
en trädgård i Rönne. 
Middag på hotellet inkl. 1 vatten, 1 öl eller 1 glas vin samt kaffe.  
 

Dag 2 - tisdag 
Frukost på hotellet. 
Nu väntar en dag med vår lokalguide som skall visa oss runt på norra 
Bornholm. Vi åker till Hasle, Hammershus, Allinge-Sandvig. Vi stannar till 
vid Kraemmerhuset där vi tittar in i den fina trädgården. 
På Restaurangen Bröddan i Gudhjem äter vi vår lunch inkl. 1 vatten alt 
1 öl samt kaffe. 
Åter till hotellet.  
Middag på hotellet inkl. 1 vatten, 1 öl eller 1 glas vin samt kaffe. 
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Dag 3 - onsdag 
Frukost på hotellet. 
Idag tar vi sikte på södra delen av Bornholm. Vår lokalguide visar oss 
bland annat Svaneke, Nexö, Dueodde.  
Vi gör ett stopp på vingården Lille Gadegaard, vi bjuds på vinprovning 
och ”mormorsbuffét”- lunch inkl 1 vatten, 1 öl eller 1 glas vin. 
Åter till hotellet. 
Middag på hotellet inkl. 1 vatten, 1 öl eller 1 glas vin samt kaffe. 
 

Dag 4 - torsdag 
Frukost på hotellet. 
Efter trevliga dagar på denna vackra ö åker vi nu hemåt. 
Bornholms Færgen Rönne-Ystad (1 tim 20 min) 
 
2 timmars stadsvandring i gamla stan Vi har en guide som ska visa oss runt 
på välkända platser i Wallanders Ystad. 
Efter guidningen styr vi resan hemåt, vi väljer en väg som leder oss till en 
god måltid. 
Åter till Tjörn ca klockan 19 
 
Pris: 5.295 kronor per person. Enkelrumstillägg 975 kronor. 
Tillägg för rum med havsutsikt och balkong: 600 kronor. 
Som vanligt får ni en flaska vatten på bussen. 
 
Anmälan senast den 29 juni till  
Christina 0303-846 23 eller 070 64 775 64 
 
Nordia sänder faktura till dig. Sista betalningsdag är den 1 juli.  
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Workshop i Köksträdgården  
Söndagen den 14 augusti kl 11 - ca 2,5 tim  

Vi träffas i köksträdgården på 
Sundsby Säteri där vi har tre 
guidade turer och lite pyssel.  

 

Joakim Wenner som är 
trädgårdsmästare på Sundsby Säteri, 
berättar om odling och permakultur.  
 
Christiane Williamson fd 
apotekare, berättar om 
medicinalväxter, deras 
användningsområden och historia. 
 
Sonja Olsson biodlare, berättar om 
pollinerarnas betydelse och hur vi 
skapar rätt miljö för dessa. Visning av 
bikupa.  
 
 

 

Mellan de guidade turerna gör vi enkla holkar till vildbin, sår snabbgroende 
bladgrönsaker för höst och vinterodling. Ni får också göra enkla 
namnskyltar till era odlingar.  
 

Ta gärna med egen fikakorg och slå er ner på en fin plats i parken!  
 

Pris: 40 kr/person, barn GRATIS!  
 

Anmälan senast den 9 augusti till Christina 0303 846 23  
eller 070 64 775 64.  



 

19 

  

Trädgårdsamatörerna Bohuslän Dal arrangerar en resa som 
Trädgårdsföreningens medlemmar får åka med på: 
De västsvenska kretsarnas gemensamma  
Växtmarknad söndagen den 28 augusti 11.00 – 13.30 
I år är det Skaraborgs tur att arrangera de västsvenska kretsarnas 
gemensamma växtmarknad. 
Den äger rum i Lerdala mellan Skara och Skövde. 
Till de gemensamma växtmarknaderna brukar det komma riktigt många 
säljare från både när och fjärran. 
Efter växtmarknaden besöker vi två vackra trädgårdar, innan vi åker 
hemåt igen. 
Det finns korv, smörgås och fika till försäljning på växtmarknaden, men 
det kan ändå vara bra att ha med matsäck. 
Vi avreser från Bohusläns Museum i Uddevalla kl 08:00 och beräknar vara 
hemma igen inte senare än 20:00. 
Priset för resan är ca 300kr, som betalas på bussen. Vi behöver vara minst 
30 i bussen för att resan skall bli av. 
Anmäl dig till Elise Mauritzson, lunna331@hotmail.com eller 0304-37746. 
Sista anmälningsdag 31/5 
 
 
 
 
Klipp ut ditt medlemskort 

 
 Medlemskort 2016 
 Tjörns Trädgårdsförening 

 
__________________________ 

namn 

 
Föreningsrabatt – visa ditt medlemskort! 
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Tjörns Trädgårdsförening 
Anna-Lena Gustavsson 
Skonertgränd 12  

471 61 MYGGENÄS    Föreningspost 
 
 
 
 
 


