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Äntligen är det dags för sommar-
möte. Gotlands Trädgårdssällskap 
bjuder in till en helg fylld av träd-
gårdsupplevelser, med resor i buss 
som tar oss till trädgårdar över ön i 
fyra väderstreck. 

Under helgen kommer ni att få se och upp-
leva underbar natur, vackra trädgårdar, 
spännande kultur, intressant historia och 
skön konst. Lunch och förfriskningar serve-
ras under resans gång ute på den gotländ-
ska landsbygden. 

På fredag kväll träffas vi i inre hamnen 
i Visby på Restaurang Joda Bar&Kök för re-
gistrering, öppning av Sommarmötet med 
mingel, mat och dryck. 

Lördag morgon samlas vi vid våra bus-
sar för att åka iväg till trädgårdarna. Det 
blir en härlig dag och vi får hoppas att solen 
lyser med sin närvaro. Framåt kvällen kom-
mer vi tillbaka och åker direkt till Kongress-
hallen Wisby Strand för kvällens gemen-
samma fest. Från buss till bord! 

Före middagen får vi några ord från vår 
egen ordförande Annkristin Bäckström-
Jacobsson och från vår förbundsdirektör 
Inger Ekrem. Vår gästföreläsare för kvällen 
är Tina-Marie Qwiberg. Hon är dokumen-
tärfilmare, odlare och krögare. Tina-Marie 
har ett brinnande intresse för natur och 
miljö, samt viljan att göra skillnad. Det har 
resulterat i dokumentärfilmerna Bieffek-
ten, Den sista skörden och Efter Floden i 
serien om ekosystem och de grundläggan-
de förutsättningarna för vårt liv på plane-
ten. Filmerna har visats på SVT och vunnit 
många fina priser runt om i världen.

På taffeln serveras en måltid av gotländ-
ska råvaror som tillagats av duktiga kockar 
på Wisby Strand. Dryck till maten köper du 
i baren. 

Söndag förmiddag kan du välja an-
tingen en historisk guidning i Världsarvet 
Hansestaden Visby eller ett besök i Norra 
koloniträdgårdsföreningen i Visby inklusive 
Henrik Radhes och Carina Eklunds medel-
havsinspirerade trädgård. 

Gotlands Trädgårdssällskap 

Bussturerna på lördagen

BUSSTUR – NORR
Gunilla och Tore Bremer, Bläse
De har för-
vandlat en 
torr tallbacke 
till en frodig 
oas med 
rosor och 
fruktträd. 
Trädgården 
i den starkt 
sluttande miljön, förändras ständigt med 
nya växter i upphöjda planteringar som har 
olika teman beroende på sol eller skugga.

Pia Brander, Valleviken Rute
Den gamla 
trädgår-
den med 
äppel- och 
päronträd 
har berikats 
med ett fler-
tal rabatter 
med örter, perenner och sommarblom-
mor. Rummen avdelas med armeringsnät, 
en stenmur och en damm. Trädgårdens 
senaste tillskott är ett orangeri.

Anna Lena Ahnell och Anders Olsson, 
Othem
Trädgården 
är uppdelad 
i tre delar. 
Den äldsta är, 
liksom huset, 
från sent 
1800-tal med 
ett flertal gamla träd. De har skapat en träd-
gård fylld av överraskningar, rum med sitt-
platser, köksträdgård, rabatter och installa-
tioner. En vandring genom den äldre till den 
nya delen ger en omväxlande trädgårdsre-
sa. Bebyggelse och trädgård vävs ihop och 
har förändrats allt eftersom nytt tillkom-
mit. Här finner du allt från gamla vårdträd 
till moderna odlingslådor i betong.

Stina Lindholm, Boge
Skulpturfa-
briken med 
tillhörande 
visnings-
trädgård har 
i anslutning 
till verksta-
den en japaninspirerad trädgård för ro och 
eftertanke. Här finns växthus, köksträd-
gård, produkter i gotländska material för 
hem och trädgård.
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BUSSTUR – ÖSTER
Gudrun och Jan-Eve Stengård, Barlingbo 
De har 
skapat en 
trädgård på 
ett hektar. 
I trädgår-
den finns ett 
flertal bygg-
nader som 
på ett smakfullt sätt omges av blommor, 
buskar och träd. Trädgården är i ständig 
förändring och varje år tillkommer något 
nytt. Det är som ett Skansen i miniatyr, har 
någon sagt.

Gunila Axén, Norrlanda
Den egna 
trädgården 
är numera 
textildesig-
nern Gunila 
Axéns främ-
sta inspira-
tionskälla. 
Förutom professor, modell och formgivare 
är Gunila även trädgårdsodlare. 

– Alla mina mönster kommer numera 
från min trädgård, exempelvis kardonens 
frodiga blad.

Annli och Börje Alfström, Kräklingbo
Trädgården består 
av flera små rum 
omgivna av murar 
eller buskar. Träd-
gården bygger på 
den ursprungliga 
planteringen av träd. 
Rumsindelningen, 
som grundar sig på 
byggnaderna och deras placering, ger träd-
gården en spänning när man vandrar runt. 
Trädgården är inspirerad både av Medel-
havet och den modernt lekfulla engelska 
trädgården.

Camilla Knekta och Staffan Gottberg, 
Visby
Villatomten på 900 
kvm har under ett 
decennium byggts 
upp till en fantastisk 
trädgård med många 
rum. Allting, från 
marktäckare till träd, 
känns genomtänkt 
och rummen skapas 
av en stor variation 
av lövverk och spaljéer. Vattnet som porlar 
tar effektivt bort ljud från staden och ger 
lugnet i denna oas.

BUSSTUR – VÄSTER
Annika och John Anderstedt, Högklint 
Ett 2 800 
kvm stort 
stenmoras 
var utgångs-
punkten år 
2017. Träd-
gården av-
gränsas av en flera meter hög klintkant som 
vägg i öster. En magnolialund är planterad, 
en 30 meter lång bambuhäck och en frukt-
lund är under uppbyggnad. Köksträdgård, 
stenparti, odlingslådor och växthus finns. 
Det finns även en japansk teträdgård och 
en påbörjad japansk tempelträdgård. 

Ulla Lindell, Sanda
Trädgårds-
jorden be-
står helt av 
sand med 
ett lager flis. 
Under året 
pendlar den 
mellan vattensjuk och mycket torr. Hård 
anpassning vid val av växter är lösningen då 
allt inte klarar sig i miljön. Stommen i träd-
gården består av buskar med olika blad-
form och färg, bl a ett buskage av tall. Det 
finns även en stor bröie på tomten som fylls 
på efter naturens vattentillgång.

Anna och Örjan Bäckstäde, Atlingbo
För tre år 
sedan en 
mossig gräs-
matta och 
trädridå av 
ask som har 
förvandlats 
till en vattenoas med damm som går att 
bada i. Nära vägen men dold för insyn av en 
blomstervall gjord av jordmassorna från 
dammbygget. 

– Vi är nybörjare både på dammar och 
växter men vi har förverkligat vår dröm 
helt på egen hand, allt från formgivning av 
damm och rabatter till grävning och plan-
tering. Det fanns från början en växtplan 
men eftersom ytan är stor har vi tacksamt 
tagit emot växter från vänner och bekanta. 
Vallen pryds nu av lättskötta perenner och 
sommarblommor.

Helena Andreeff och Staffan Laurin, 
Atlingbo
Mitt i det gotländska jordbrukslandskapet 
ligger en gård med anor från medeltiden. 
Husets äldsta delar är från 1600-talet och 
mycket av det gamla är bevarat. Här finner 
vi bl a hamlade lindar, fruktträd, buskar och 

ett flertal 
perenna 
rabatter. I 
utkanten av 
trädgården 
finns ett 
växthus och 
konstnärs-
paret har även smyckat trädgården med 
olika skulpturer.

BUSSTUR – SÖDER
Peder och Lisa Jacobsson, Fröjel 
De har mål-
medvetet 
byggt upp 
sin trädgård 
under 30-ta-
let år och 
trädgården 
innehåller ett 
stort antal 
träd och buskar. Rumskänslan skapas bl a 
med murar. Ett av målen för Peder och Lisa 
är att det året runt alltid ska finnas något 
som blommar i trädgården. Många projekt 
är på gång, det är en levande trädgård som 
aldrig blir helt färdig.

Frida Tollerz, Levide
Trädgårds-
Frida har en 
stor experi-
mentträd-
gård under 
uppbyggnad 
på gården 
Dals. Inrikt-
ning: flerårigt ätbart, kretslopp och mikro-
klimat. Här finns, förutom lähäckar, även 
äppelträdsallé, växthus, damm, rosarium, 
torrjordssrabatt, skuggrabatt, fjärilsoas. 

Liselotte Alverdal, Levide
Tingshuset byggdes 
1750 och troligtvis 
finns här träd som kan 
vara 250 år gamla, tre 
ädelcypresser och en 
äkta kastanj, peren-
ner, knölar och som-
marblommor i kruka. 
Odlingen med bär, 
frukt och grönt utökas ständigt. I den gamla 
parken finns ett bioreningsverk från Alnarp 
som skickar ut renat vatten i en damm med 
guldfisk. En rosengång har anlagts för att 
de i framtiden ska kunna arrangera bröl-
lop. Här trivs trollsländor, humlor, bin och 
många vackra fåglar.

Vintermahonia ’Charity’.

➤



Hemträdgården 2 | 202250

Anmälningskupong till sommarmötet 2022

Kryssa i ditt val av busstur på lördagen: 
■ Busstur Norr ■ Busstur Öster ■ Busstur Väster ■ Busstur Söder 
Kryssa i ditt val för söndag förmiddag: 
■ 1. Stadsvandring  
■ 2. Visby koloniträdgård med besök i privat trädgård 
■ 3. Jag avstår från aktivitet
■ 4. Jag avstår från lunch

Namn: 

Adress: 

E-post:

Telefonnummer: 

Reser i sällskap med:

Vegetarisk kost: ■ JA 

Specialkost:  ■ JA   Ange vad: 

OBS! Endast en person per kupong. Glöm inte att ange namnet på den som betalningen avser. 

BG 5418-6390

Stefan Haase och Helen Wahlström, Lau
Gården ligger 
i ett småska-
ligt kultur-
landskap med 
utblick över 
åkrar och ha-
gar. Bonings-
hus, flygel och lillgård med en perennträd-
gård med växter valda för att tåla torka och 
hetta samt separat artrik grönsaksträdgård 
för att odla för årsbehovet, där delvis äldre 
köksväxter ingår. 

Visby på söndagen

1.  STADSVANDRING
Våra guider tar med er på en historisk vand-
ring i världsarvet Hansestaden Visby.

2. NORRA KOLONI- 
TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
Ströva runt 
bland dof-
tande blom-
mor och kno-
tiga fruktträd 
i denna lilla 
oas. De små 
husen kryper in under fruktträd och bland 
perenner. Alla rabatter är välskötta, med 
avgränsningar mot gångarna. 

Därefter besök hos 
Henrik Radhe och Carina Eklund 
En tusen kvadrat-
meter stor tomt 
som mestadels 
bestod av gräsmat-
tor har skapats om 
till trädgårdsrum 
som inspireras av 
Medelhavet. Bland 
det exotiska finns 
citron, lime, apelsin, 
persika, olivträd och vinrankor. Trädgården 
rymmer även många perenner och rosorna 
växer mot murade kolonner. Under träden 
spirar skuggrabatter.

Program
Fredagen den 19 augusti
17.00  Samling på Joda Bar&Kök ! 

på Skeppsbron 24 i Visby. 
Registrering, öppning av mötet 
och mingel med mat och dryck. 
Vi är kvar fram till 22.00 och 
väntar in er som kommer sent.

Lördagen den 20 augusti
07.30  Vid bussarna $ 

Nyanlända kan nu registrera sig 
innan ombordstigning.

08.00  Trädgårdsbussarna med guider 
avgår till de olika destinatio-
nerna. Lunch och förfriskningar 
på eftermiddagen för samtliga 
bussar.  

17.00  Beräknad återkomst till Wisby 
Strand. %

17.30  Utdelning av Kungl. Patriotiska 
Sällskapets med-
aljer, middag och 
föredrag av Tina-
Marie Qwiberg. 

Söndagen den 21 augusti
09.00–11.00
1.  Stadsvandring. Samling vid  

scenen i Almedalen.Q 
2.  Norra koloniträdgårds- 

föreningen, Visby samt Henrik 
Radhe och Carina Eklunds trädgård. 
Samling utanför Österport W för 
en promenad på en km tur och retur. 

11.30  Avslutande lunch på Joda 
Bar&Kök. !

Tina-Marie Qwiberg, dokumentär-
filmare, odlare och krögare.

➤

Vi avslutar Sommarmötet 2022 med en gemensam lunch på Joda Bar&Kök.

Sommarmötet 2022



Sista anmälningsdag: 25 maj

Hjärtligt välkomna till vår fina ö!
Resan till Gotland
Båt
Destination Gotland.
För perioden 220815–220826 har du möj-
lighet till lägre priser på vissa avgångar. 
Kod: arrsommarmöte2022
För mer information ring: 0771-22 33 00
Bokning sker endast via: 
destinationgotland.se

Flyg
BRA- 0771-44 00 10   flygbra.se
SAS – 0770-727 727   sas.se

Boende
Scandic Hotel. Kod: BGOT190822 
Giltighet t o m 19/4
Bokning via hemsidan: 
gotlandsresor.se

Gustavsvik B&B. Kod: TRÄDGÅRD2022 
Giltighet t o m 26/5
Bokning via hemsidan: visbygustavsvik.se 
Andra boendealternativ hittar du på  
gotland.com och Destination Gotland.

Anmälan och villkor
Sista dag att anmäla dig är 25 maj. Din an-
mälan är bindande. Återbetalning sker 
endast mot uppvisande av läkarintyg. Du 
kan överlåta din plats till annan medlem. 
Full likvid ska vara oss tillhanda senast fem 
arbetsdagar efter din anmälan. Antal plat-
ser är begränsat. Om den busstur du valt 
är full förbehåller vi oss rätten att placera 
om dig och ditt eventuella sällskap till en 
annan buss.

Vi förväntar oss att alla är trippelvaccine-
rade mot covid-19. Vi kommer att följa de 
restriktioner som kan förekomma.

Anmälan görs på länk:
simplesignup.se/event/186188
Information finns också på vår hemsida:
gotlandstradgardssallskap.org

Om du inte kan boka via dator, sänd skriftlig 
anmälan till:
Gotlands Trädgårdssällskap
c/o Monika Hansson
Levide Hallbåter 483
623 53 Hemse

PRIS: 1 750 kronor
BG – 5418-6390

Har du någon fråga?
Vår e-postadress:
monikahansson@telia.com

Sommarmötet är populärt så var snabb 
med din bokning. Gäller även båtresan.
Ej i tid betalade bokningar raderas.


