Välkomna till RIKSMÖTE

Foto: Mats Samuelsson

i Växjö – Södra Småland den 13–15 juni

Småland består av tre län, varav Kronobergs
och Jönköpings län tillhör STASS huvudsakliga
upptagningsområde. Kalmar län har en egen
krets, Öland-Sydöstra Småland.
Den del av Småland som vi representerar ligger bland annat på sydsvenska höglandet och
det betyder att det är de tuffa växtzonerna 4–5
som gäller i många trädgårdar. Naturen består
i huvudsak av skog, skog och återigen skog och
däremellan ett småskaligt kulturlandskap. Det
liknar mycket Norrlands skogslandskap med
långa avstånd.
Vi har valt att ha Riksmötet i Växjö som är
den centralaste och lämpligaste platsen i vårt
upptagningsområde. Vårt evenemang kommer att utgå ifrån Elite Park Hotel och Växjö
Konserthus. På Elite Park Hotel kommer vi
också ha vårt kansli och ta emot deltagarna för
registrering. Riksmötet inleds på fredagen med
välkomstmingel på Residensets innergård. En
lättare måltid kommer
att serveras. Residenset
ligger vid Stortorget i
Växjö, ca 7 minuters
gångväg från Konserthuset.
På lördagen kommer
bussarna, som utgår
från Teatertorget vid
Konserthuset, att ta oss
till visningsträdgårdarna
som i huvudsak finns i de
västra och norra delarna av vårt område.
På kvällen blir det supé på Växjö Konserthus
med underhållning och dragning i det stora lotteriet. På söndag morgon bär det av igen med
buss till framförallt de besöksträdgårdar som
ligger runt Växjö. Lunch kommer att erbjudas
på Konserthuset, och i Teaterparken precis utanför kommer sedan den avslutande växtmarknaden att hållas.

Resa hit
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Växjö ligger bra till för biltrafik. Sju riksvägar
strålar samman här. Staden har också goda parkeringsmöjligheter. Kommer man med tåg, buss
eller flyg går det också utmärkt då det finns bra
anslutningar från alla håll med både buss och
tåg, och Småland Airport ligger bara 8 km från
centrum.

Boende
Vi har reserverat rum på följande hotell:
Elite Park Hotel
ligger i anslutning till Konserthuset. Det är här
vi kommer att ha vårt kansli för registrering.
Vi har ett överenskommet pris på 500 kr per
person och natt i dubbelrum och 800 kr per
natt i enkelrum.
I priset ingår logi, frukostbuffé, fritt internet
och tillgång till relaxavdelning med pool och
bastu. Inomhusgarage finns.
Uppge bokningskod 1230187 vid bokningen.
Tfn 0470-70 22 00 www.elite.se
Hotel Royal Corner
ligger på 3 minuters gångavstånd från Konserthuset.
Vi har ett överenskommet pris på 450 kr per
person och natt i dubbelrum och 700 kr per
natt i enkelrum.
I priset ingår logi, frukostbuffé, fritt internet
och tillgång till relaxavdelning med pool och
bastu.
Uppge bokningskod Trädgårdsamatörerna
1306 vid bokningen.
Tfn 0470-70 10 00 www.royalcorner.se
Clarion Hotel Cardinal
ligger på 5 minuters gångavstånd från Konserthuset.
Vi har ett överenskommet pris på 475 kr per
person och natt i dubbelrum och 750 kr per
natt i enkelrum.
I priset ingår logi, frukostbuffé, fritt internet
och relax med bastu.
Uppge bokningskod STASS vid bokningen.
Tfn 0470-72 28 00 www.choice.se
Övrigt boende
Hotell
I och runt Växjö finns ett stort antal hotell av
olika klass. Gå in på www.hotellväxjö.com där
alla typer av boenden finns.
Vandrarhem
Inom Växjö stad finns det två vandrarhem.
www.vaxjocityvandrarhem.se 8 minuters
gångavstånd från Konserthuset, tfn 0470-77 61
90
www.vaxjovandrarhem.nu 3 km från centrum,
tfn 0470-630 70

Parkering

alternativ 2

Kopiera anmälningsblanketten som finns
som PDF-fil som på www.stass.se spara,
fyll i och maila den sedan till:
daher.camilla@gmail.com
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Det finns gott om parkeringar i Växjö stad
och på Elite Park Hotel finns inomhusgarage.
Du som vill delta i växtmarknaden eller
enstaka arrangemang på Riksmötet kan
lämpligen parkera i P-huset Tegnér, som
ligger på 3 minuters gångavstånd från
Konserthuset. P-huset är låst om natten.

Växtmarknaden

Kansli

Växtmarknaden kommer att vara i Teaterparken, som ligger i anslutning till Elite
Park Hotel. Det skulle glädja oss om du
vill delta som säljare och tillföra många
intressanta växter till vår växtmarknad.
Växterna skall vara väl krukade och vara
märkta med vetenskapligt namn samt pris.
Du tar själv betalt av köparen. Har du
frågor kring växtmarknaden kan du vända
dig till:
Kerstin Alvesson keralv@gmail.com
Kostnaden är 225 kr/bord. Du som vill
delta i växtmarknaden eller andra arrangemang på Riksmötet kan lämpligen parkera
i P-huset Tegnér, som ligger på 3 minuters
gångavstånd från Konserthuset. P-huset är
låst om natten.

Du som besöker oss skall hämta ut ett välkomstpaket med namnskylt, programblad,
kartor m.m. på vårt kansli på Elite Park
Hotel, Västra Esplanaden 10. Här får man
också gärna skänka växter till vårt lotteri
som äger rum på lördag kväll.

Anmälan
Anmälan sker via anmälningsblanketten
som finns med som bilaga till detta
nummer av TA. Detta kan göras på två
sätt:

alternativ 1

Anmälningsblanketten sänds till:
Camilla Daher
Ljusseveka 8
331 34 VÄRNAMO

I båda fall är inbetalningen viktig och görs
till:
Sällskapet Trädgårdsamatörerna Södra
Småland (STASS)
Plusgiro 17 96 88-7
Glöm inte ange namn och medlemsnummer.
Anmälan registreras när betalning skett
och din plats bokas.

Inreseträdgårdar
Information om lämpliga inreseträdgårdar
och plantskolor att besöka på resan till
Växjö kommer att skickas ut tillsammans
med bekräftelsen efter anmälan.

Upplysningar
Vänd dig med eventuella frågor till:
Camilla Daher, tfn 0370-164 21, 073-142
85 92, e-post daher.camilla@gmail.com
Bengt Tonnvik, tfn 0370-440 46, 070-589
01 69, e-post bengt.tonnvik@lby.se

PROGRAM FÖR RIKSMÖTET 2014 I VÄXJÖ, SMÅLAND
Fredag 13 juni
Inreseträdgårdar och individuella ankomster
14.00–19.00

Kansliet på Elite Park Hotel håller öppet för registrering.

19.00–21.00

Välkomstmingel på Residensets innergård. Invigning av Riksmötet. Lättare
måltid serveras.

06.30–07.45

Kansliet på Elite Park Hotel håller öppet för registrering.

08.00

Bussar avgår från Teatertorget. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe serveras på bussarna.

14.00–17.30

Kansliet på Elite Park Hotel håller öppet för registrering.

18.30

Lotteri och mingel på Växjö konserthus.

19.30

Supé med underhållning och lotteridragning på Växjö konserthus. Kvällens värd är Växjö kommun.

Söndag 15 juni
06.30–07.45

Kansliet på Elite Park Hotel håller öppet för registrering.

08.00

Bussar avgår från Teatertorget. Förmiddagskaffe finns med i bussarna.

12.00–13.00

Lunch serveras på Växjö konserthus

14.00

Växtmarknad i Teaterparken
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Lördag 14 juni

STASS hälsar er alla varmt välkomna till Växjö!
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BESÖKSTRÄDGÅRDAR PÅ RIKSMÖTET
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Brita & Tommy Karlsson, Rottne
Svagt sluttande tomt på 1600 m2. Terrasserad slänt med lavendelplantering. Ett
varierat inslag av perenner, klematis, rosor,
azaleor, träd och buskar. Sittplatser i flera
väderstreck. Favoriter är liljor och klematis
liksom vivor, Primulaceae.

Anette & Anders Blomqvist,
Helgevärna
Villa Blomqvist är inte en samlarträdgård
utan ett resultat av ohämmad passion för
grönska och avskildhet. Basen är gröna
säkra kort. På en normalstor villatomt har
paret byggt sin egen gröna värld.

Susanne Smedberg, Skillingaryd
Inspirationsträdgård med många olika
rum, krydd- och medicinalträdgård, torvparti, woodland, grusland, nergrävt badkar, rostträdgård, växthus, köksträdgård
och öken. Hjärtat är dammsystemet med
två dammar förbundna av en bäck.

Kerstin & Lennart Björck, Rottne
Trädgården är ca 1300 m2. Stilen är lite
gammaldags åt det romantiska hållet.
Rabatterna blandas med buskar, träd och
perenner, bl.a. många pioner och klematis.
Trädgården innehåller även en damm med
koikarpar och stör.

Ingrid & Ingemar Ohlsson
En pärla på 890 m2 med blandade växter.
Japanska lönnar, buskar av olika slag.
Ovanliga växter är värda ett eller flera försök. Ett litet apträd kämpar för sin överlevnad. 40-åriga buskar har ersatts med
bl.a. små rododendron.

Jeannette van Setten, Forsheda
Engelskinspirerad trädgård på 3000 m2.
Många olika rum med stora perennrabatter, men även woodland och surjordspartier. Stort lusthus och många sittplatser.
Skulpturer som blickfång. Form och färg
viktigast, men med stor växtvariation.

Bernt & Harriet Gustavsson, Värnamo
Sluttande tomt ca 1500 m2. Magnolior,
näsduksträd, variegerat tulpanträd, mammutträd, alpina växter, orkidéer, Arisaema,
Trillium, Shortia m.m. 30 st kamelior ute
sommartid. Lövsal av lind, valnötsträd,
Gunnera, rododendron.

Jaime Pedraza & Ingrid Sawall, Gemla
En relativt ung trädgård på 1300 m2,
sandjord. Då trädgården har norrläge så
upptar woodland och surjordsrabatter en
stor del, men det finns även en klippträdgård. Framsidan är mer strukturerad med
pergolor och fruktträd.

Göran & Anki Wester, Jönköping
Naturinspirerad trädgård på 2000 m2.
Stora höjdskillnader. Slingrande gångar
leder till berghällar, rasbranter, flera dammar och vattenfall och naturlig bäck.
Lund med magnolior, rododendron,
hostor m.m.

I SÖDRA SMÅLAND

Marie Jadner, Gemla
Strandtomten på ca 2700 m2 vid Helige å
ger goda förutsättningar för odling trots
zon 3–4. Olika uppdelningar – allt i egen
design. Tillgången till vatten gör det möjligt att ha stora och små dammar, vattenfall, vattenspeglar och bäckar.

Birgitta Simonsson, Värnamo
2000 m2 strandtomt vid Vidösterns sjö,
uppbyggd med sten och egentillverkad
konst i olika material. Växtmaterialet är
blandat med samlarväxter i olika typer av
rabatter, liksom fina köksland. Trädgården
är under uppbyggnad.

Ingvar Andersson, Hok
Parkliknande trädgård i stora mått, mitt
ute på åkrarna. En variation av träd och
stora perennrabatter med både vanliga och
rara växter. På sensommaren dominerar en
stor dahliasamling. Iögonfallande är den
stora dammen.

Camilla Daher, Värnamo
1300 m2 + 800 m2 lånat av kommunen.
Många rabatter och växtslag. Magnolia,
Sorbus, Acer och rododendron. Hepatica,
Anemone, Cypripedium, ormbunkar och
andra lundväxter. Azaleor, iris och pioner
ger färgfyrverkeri i juni.

Kerstin Alvesson, Växjö
Ca 900 m2 välfylld trädgård med litet
lundparti, två stenpartier men framförallt
perennrabatter. Runt 150 olika sorters
rosor, med blomningen på topp i skiftet
juni–juli. Sist på säsongen är det liljor och
klematis som dominerar.

Bengt Tonnvik, Vittaryd, Värnamo
Här är naturen tämjd och varje sten fyller sin funktion. Blandat växtmaterial
med många udda träd. Flera dammar och
bäckar. Trädgården är fortfarande under
uppbyggnad. Höjdpunkter i juni är rododendron, Cypripedium och magnolior.

Annika & Tomas Wikström, Lagan
Villaträdgård, 1400 m2 som är under utveckling. Här finns olika träd, viss förkärlek till magnolior, rododendron samt en
stor samling dagliljor. Även iris och pioner
har börjat ta plats. Dammar och porlande
vatten finns också i trädgården.

Jan-Olof & Monica Ericsson, Huskvarna
Högt belägen brant terrassträdgård som
har en spektakulär utsikt. Gångar slingrar
sig fram mellan de välbyggda terrasserna
och överallt finns det unika växter att titta
på. Uppvuxna barrträd och andra träd
samt en mängd perenner.

Bernt & Inger Hernell, Jönköping
Villaträdgård på 1000 m2. En stor del består av ett klassiskt stenparti med många
små rariteter. Samlarglädjen syns överallt
i trädgården. Många olika träd, buskar,
rosor, perenner och alpiner som samsas i
rabatter, tråg och i uterummet.
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