Hamntorget E

Sankta Gertrud (performance)

Hamntorget ligger bara ett stenkast från
Kungsbacka Torg och här erbjuds en av sta
dens bästa platser vid ån. Här kan du sitta och
känna lugnet på den stora bryggan. Ta med
din lunch eller fika och njut av solen och vat
tenspegeln under dina fötter. Torget fick 2020
en ny gestaltning med sköna bänkar och en
liten strand.

Konstnär Diana Rönnberg som Sankta Ger
trud rör sig i staden under dagen, i dessa tider
bortom kramar och hålla i handen, blir det
kanske bikt och välsignelse istället? Vad gör
ett helgon på jobbet? @dianaronnberg
Visste du att den gamla kyrkan på Kungs
backa torg var helgad åt Sankta Gertrud?
Den förstördes senare, men konturerna finns
idag utmärkta i torgets stenläggning. Redan
från 1584 finns Sankta Gertrud med i Kungs
backas sigill. Det vapen vi har idag bygger på
stadsvapnet från 1750.

Ut och njut
På Kungsbacka kommuns hemsida finns mer
information om Kungsbackas parker och
platser https://www.kungsbacka.se/Gatortrafik-och-utemiljo/Utemiljo-och-allmannaplatser1/Parker-och-rabatter/

Kungsmässan+Hede gerilla=Sant F

Foto Will Rose, CC-BY

TÄVLA PÅ INSTAGRAM!

• Ta bilder
• Hashtagga #urbangardenday

TÄVLINGSREGLER
hittar du i flödet på
@urbangardenday

TÄVLA OM
presentkort från våra
sponsorer (se baksida)

FÖR DIG SOM VILL VETA MER!
Kolla Konsten i Kolla 11–12.30,
samling vid Kolla Backe förskola,
Dioritvägen 20, kl. 11 A
Följ med på en guidad konsttur i det ny
byggda Kolla området. Vi tittar på den
offentliga konsten på de olika skolgårdarna,
fortsätter in mot innerstaden och avslutar
turen för de som önskar vid nya badhuset
utsmyckning. Ciceron: Britta Nyström konst
enheten KFT.

Guidad vandring på
Gamla Kyrkogården kl .13,
samling vid grinden mot Vallgatan B
Kyrkogården, ligger som en som en grön
smaragd mitt i stan, så fint inramad av ån,
Kulturhuset Fyren, kvarteret Ejdern och
kvarteret Valand.  Följ med Malin Ferm,
kyrkogårdsvaktmästare på Kungsbacka-
Hanhals församling, på en 30 minuters
promenad för att få veta mer om platsens
utmaningar och dess bevarandeplan.

Stadsdelsvandring i kvarteret Valand,
samling vid Gula Villan kl. 12 C
Valand är stadsdelen som utmanar det själv
klara! Med en utstickande arkitektur, fokus
på hållbarhet, konst, gröna tak och kreativa
lösningar kommer Valand att bli en helt ny
upplevelse i staden. Här kan du bo, jobba,
äta, hänga, uppleva eller bara vara. Följ med
Aranäs marknadschef Jessica Wikestam på en
guidad visning in i stadsdelen, så får du veta
mera. Turen tar ca 30–45 minuter.

UTEMILJÖER I KUNGSBACKA



Stora Gårdskullaparken, en liten familjepark
med multisportplan, gunglek och ytor för pick
nick, grill och boule. Lilla Gårdskullaparken, en
liten oas med färgstarka planteringar och sköna
sittplatser i soligt läge. Marknadsplatsen, en
historisk park som visat sig vara ett fint läge för
exotiska trädslag som till exempel katalpa och
näsduksträd. I parken växer också Sveriges riks
träd ornäsbjörken. Goplatsen, en picknickvänlig
rekreationsplats med spännande former. Kungs
backa åpromenad, ett grönt promenad- och
cykelstråk från Apotekarängen upp till Varlapar
ken med holkar för insekter och fåglar och flera
mötesplatser för lek, fika eller en skön paus.

Säsongsplanteringar 2021
Årets tema är mormors trädgård och ska tolkas
som en hyllning till alla våra äldre. Kanske kan
temat väcka gamla minnen eller inspirera till att
skapa planteringar som minner om saft och bul
lar i syrenbersån.

Fler gröna stråk i gatumiljö
Parker och grönområden mår bra av att bindas
samman med varandra genom gröna stråk
för att bevara och gynna biologisk mångfald.
Gröna korridorer skapar platser för vila och pas
sager för bland annat fåglar, fladdermöss och
insekter som får lättare att röra sig mellan olika
områden. Vi människor berikas samtidigt med
mer välkomnande stadsmiljöer. Träd, buskar,
örter och gräs förser oss med ren luft, tar hand
om överskottsvatten, skänker skugga, lä för
hårda vindar och mycket annat. Vi kallar det
ekosystemtjänster, som naturen ger oss.

Kyrkogatan D
Nu är hela Kyrkogatan renoverad och ett grönt
stråk har skapats från Badhusparken via torget
till Söderåparken. Planteringarna på Kyrkogatan
är utformade så att regnvatten rinner in i dem.
På så sätt renar och fördröjer växtbäddarna
dagvattnet och vi får två ekosystemtjänster på
köpet.
Till höger om kyrkan har Kungsbacka försam
ling en nyplanterad köks- och blomsterträdgård
där allt är ätbart. Kryddor, persilja , salvia, pion
och surklöverrovan som är kusin med harsyran.

Under våren har Hedeskolans nior bildat ett
konstnärskollektiv och broderat budskap.
Nu finns deras samlade verk utställda på
Kungsmässan (andra våning framför M&Q
och JC). Inspirationen är hämtad från både
fotbollshjältar och sånt en bara säger. Texter
som finns runt oss och stygnen har förevigat
ögonblicken. Gött é de, välkommen till ut
ställningen! @hedeskolan_fomo

Gångbron vid Alléskolan, Sjöallén G
The Heartbeat KBA, tillsammans skapar vi
Sveriges längsta textila graffitiverk för att
hylla och ära alla som arbetar inom vård- och
omsorg. Vi håller på hela våren och sommaren
och utomhusgalleriet är öppet dygnet runt.
Mer information finns på bron för dig som vill
skapa tillsammans. #TheHeartbeatKBA

Hamntorget E
Drömmer du om att utforska Kungsbackaån
från kajak i sommar? Möt Tryggve Ericsson
och Adam Utter från Kungsbacka kajak som
har många nyskapande idéer för upptäckts
färder både nedströms och uppströms längs
Kungsbackaån. R
 örelseglädje med flyt!

Badhusparken H
Mattias Käll är konstnär med fokus på k limat,
hållbarhet och mänskliga relationer. Välkom
men att ta del av en platsspecifik installation
ur serien Förpackad/Wrapped Up och The
Heritage/Arvet. @mattiaskall

Storgatan 10, på gården vid Cyranos I
Konstnären Izabela Żółcińska har skapat en
hyllning till Alléskolan i sin serie The Red List
of Threatened Species. Vad gömmer sig i
byggandens kapillärsystem?

Våra kvarter, Kyrkog. 13, eller I
Storg. 10 på gården kl. 12–15
I samarbete med Cosa Table bjuder Våra
Kvarter in det halländska matlandskapet till
innergården under några härliga timmar. Här
träffar du lokala destinations- och matentre
prenörer som vill testa idéer, koncept- och
produkter som är under utveckling eller bara
behöver en extra boost. Vi ser denna tillfälliga
marknad som en kreativ mötesplats för nya
tankar och goda samtal med stort utrymme
för uppmuntran och pepp. Halland har under
våren blivit omtalat i rikspress som Sveriges
Toscana och maten är huvudnumret. Vi håller
med och det här är bara början! @cosatable
@vårakvarter
Längst in på gården har Johan Brink öppnat
upp sin studio. Här hittar du keramik i världs
klass; fantastiska fotoböcker, fotokonst och
posters. Alla objekt har en historia och allt
är till salu i denna skattkammare. För dagen
ställer gerillakonstnär Karina Paulsson ut
pandemiverket THE BUG hos Johan.
@brinktime_ceramics @karinapaulsson

Omtyckta träd
Vi samlar på omtyckta träd och i år har vi
märkt ut några uppskattade individer på
kartan. Har du några favoriter som vi missat,
hör av dig till lenatroedson@gmail.com

VI GILLAR OCH STÖDJER
URBAN GARDEN DAY

www.abf.se • www.blomsterlandet.se • www.hjalmeskulla.com
www.karinapaulsson.com • www.kungsbacka.se • www.typit.se
Idé och produktion: Karina Paulsson, Lena Troedson och Magnus Olsson 2021. Solitärbin, Wildlife Garden
Foto Will Rose, CC-BY

DEN KULTURELLA BYRÅN

Ängsg. 16, Anna&Martin
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En liten långsamt skapad trädgård med en skön
baksida. Buskar, p
 erenner och några mindre
vanliga träd samsas med ätligt. Rejäla odlings
lådor och en stor altan i trä är nya inslag från i
fjol. I år kanske en ny rabatt med bärbuskar blir
klar. Konstnären Glenn Johansson visar installa
tionen Viloplats för människodjur. @lenatroed
Kreatör Kajsa Jeppson, med passion för blom
mande miljöer och sociala media, bjuder in till
en kreativ morgon, klockan 10–12. Knyt nya
kontakter och få nya snygga bilder till arkiv och
sociala flöden. Testa sedan dina nya färdighe
ter i UGDs instagramtävling. För mer info och
anmälan kontakta kajsa.jeppson@senora.se

L

6 15

Signeskulle

L

D

I

P

P

H

leden



Inlag

3L
4

Kba
station

Hede



P

Gårdskulla

Sjukhus

Tölöberg

Tölö

1

Ö. Villastaden

Marknadsplatsen

L

Koloniområde

1

2

9

Tulpanv. 22, Pernilla&Tomas
Trädgård från 1974 där grundstommen finns
kvar. En blandning mellan det japanska enkla,
färgsprakande fjärilsrabatt, odlingslådor och
berg. Jenny Larsson från Wild Beast Collective
bjuder på ett performativt dansverk tillsam
mans med en vän. @jennymove @nillalotta

11

Liten kedjehusträdgård som rymmer många
drömmar. Odlingen får ta plats i växthuset och
den omdanade köksträdgården, men här finns
också rum för guldfiskar och paddor, surrande
bin, fåglar och fjärilar. @dough_n_dig

10
   Lupinv.
8, Louise&Matti

Välkomna in i en sparsmakad atriumträdgård.
Här finns flera sittplatser i både sol och skugga
och ett uterum att krypa in i, när vinden sveper.
Ute i trädgården hittar du noga utvalda peren
ner, buxbom och äppelträd. Lorena Stenhamn
ställer ut keramik i trädgården.
@helena.fagerell @lorena.s.keramik

11

Fogdegårdsv.
139 ⇒

12

Precis söder om stadsgränsen, nedanför ek
backen och ovanför Rolfsån ligger en liten
stuga med 800 kvadratmeter trädgård för nytta
och nöje. Här ryms bär, frukt, grönsaker och
blommor och platser där man kan sitta och
glo. Våff elservering i liten skala. Promenera hit
på stigarna genom skogen eller cykla/kör via
Varbergsvägen; att cykla tar ungefär en kvart.
Passalens konstgrupp presenterar en plåtinstal
lation. @filmannae
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Omtyckta träd

 Park-/utemiljö

Gång- och cykelväg

Rullstolsvänligt
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1 Besöksträdgård

Välkommen till en gammal trädgård som
formats av Irene sedan 2001. Du finner rosor,
Fors
clematis och
blåregn och mycket får växa som
det vill; här finns inga nagelsaxar. Musik under
dagen av Pelle Andersson och Mathias Eriksson.
Här hittar du också Galleri Hjertstedska Villan,
där Lotta Lundin ställer ut keramik och Irene
Eriksson måleri. @gallerihjertstedskavillan

6
    
Borgmästarepl. 3, Irene

det gamla vattentornet från 1897 är en
fantastisk utsiktsplats. Gå de 179 trappstegen
och du ser nästan hela Kungsbacka.

TÖLÖBERG

En trädgård under ombyggnad. Hjärtat i träd
gården är dammen med nybyggd trall, äppel
träd och ett sexkantigt växthus som ger skydd
under kyligare dagar. I trädgården får du träffa
på den älvlika musikern Josefin Bergers fantasi
fulla pop. Växt och betongförsäljning och food
truck finns på plats. Barn är extra välkomna!
@josefinberger_fantasypop @ullisbetongkoja
@susannerickardt @smalltowngirls_foodtruck

5
    
Borgmästareg. 21, Ulrica

Villaträdgård från 30-talet med strukturell upp
gradering 2007. Trädgården omsluts av liguster
och oxelhäckar. Ett klassiskt ”picket fence” får
påminna om åren i Australien. Grusträdgården
är möblerad för odling och runt huset sveper
graffitimålning av @ollio. Konstnär Kordian
Rönnberg visar upp verket "Lara and baby
Mario". @karinapaulsson

4
    
Godhemsg. 12, Karina&Börje
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En
7 mindre trädgård i slänt med mycket på liten
yta. Helt omgjord sen tre år tillbaka. Japan
inspirerad entrérabatt och en mormorsrabatt
vid den inglasade uteplatsen. Bärstig som leder
upp till odling i pallkragar och bergsskrevor.
Surjordsväxthörna följt av en blomsteräng ner
till de skuggtåliga växterna. Avslutningsvis
trädgårdens hjärta: jordfabriken. Janine Hamrin
presenterar fotoinstallationen "ska vi säga så".
@frualpsten @janinedh

Storg. 49, "Rosa villan", Ninja

i den härligt vildvuxna trädgården hittar du
surrealistiska verk av konstnär Ninja Agborn
och musiker och kompositör Elin Amanda
Johansson. Max Schultz, en av Sveriges mest
legendariska jazz och bluesgitarrister kommer
under dagen att bjuda på musik på verandan,
tillsammans med en gäst. @mackanschultz 
@ehlinjohansson
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   Lundegrens g. 24, Sara&Joakim
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Charmig trädgård med femtioårig historia
inom familjen. Trädgårdens utveckling har följt
familjens behov med allt från lekytor till växt
hus. Passalens konstgrupp visar några delar av
vårens arbete.

14
  

Urban Garden Day samverkar med Den Kultu
rella Byrån; en kreativ ideell förening, obero
ende och lokalt förankrad som verkar för ett
bättre kulturklimat i Kungsbacka Kommun – en
brygga mellan kulturliv, kommun och samhälle.
Håll ögon och öron öppna, trädgårdarna utgör
scen för lite av varje, gränser finns inte riktigt.

WORKSHOP, FOTO&FIKA

Efter förra årets succé sänder vi direkt från
Urban Garden Day under hela eftermiddagen
på IGTV @urbangardenday. Följ med våra
favoritreportrar Kajsa Sjölander och Kajsa
Jeppson när de gör nerslag på olika platser
och intervjuar människor de möter under sitt
Urban Garden Day-äventyr. Alla inslag läggs
upp i flödet så om du missat något kan du gå
in och kolla i efterhand. Enjoy!

LIVESÄNDNING KL. 13 – 17

© Kungsbacka kommun,
Kartavdelningen

Varmt välkomna till Urban Garden Day!
Karina Paulsson, Lena Troedson
och Magnus Olsson

SISTA-MINUTEN-ÄNDRINGAR
På vår hemsida www.urbangardenday.se kan
du läsa mer, hitta sista-minuten-ändringar
och ladda ner denna broschyr.
Du kan redan nu följa förberedelsearbetet
i trädgårdarna på Instagram. Kontoinfo finns
i beskrivningen på respektive trädgård.

COVID-19
Urban Garden Day följer nya pandemilagen,
Folkhälsomyndighetens aktuella rekommen
dationer.
Företagen som deltar har eget ansvar för
att följa nya pandemilagen, bland annat gäl
lande hur många som får vistas i deras lokal
med mera.
Privatträdgårdarna kommer att uppma
nas att ha koll, så att inte för många vistas i
trädgården samtidigt. Det är vår ambition att
genomföra UGD och vi ber alla som besöker
evenemanget att ha omtanke om varandra
genom att:
• stanna hemma om du inte mår bra eller
tillhör en riskgrupp; du är välkommen att
följa vår direktsändning (se info LIVE
SÄNDNING kl. 13–17).
• håll avstånd till andra besökare och
ägarna i de öppna trädgårdarna och
på platser med aktiviteter i staden.
L
• vänta med att gå in tills några lämnat
om det är många besökare i trädgården,
lokalen eller på platsen.

👒

Sedan 2014, arrangerar vi URBAN GARDEN
DAY® i centrala Kungsbacka. Vi har ingen
ambition att visa perfekta besöksträdgårdar,
fria från ogräs, istället vill vi inspirera till
odling och massor av trädgårdsglädje. Urban
Garden Day har helt enkelt kommit att bli en
evenemangshybrid för experiment och sam
verkan, avkoppling och samvaro.
Alla är inbjudna att i sakta mak strosa
runt, för att uppleva årets härliga blandning
av trädgårdar, konst och design. Planera för
en lugn eftermiddag, gärna till fots eller på
cykel. Gång- och cykelvägar finns utmärkta
på kartan. Ta på en rolig hatt och bjud på
glada skratt (det behöver vi)

Centrala Kungsbacka
söndag 13 juni 2021
kl. 12–18

gen

15

Liten villaträdgård i olika nivåer. Gamla frukt
träd och bärbuskar. Släntplanteringar med
perenner och rosor. Odling i pallkragar och litet
växthus.

En dynamisk trädgård som ständigt förändras
med familjens behov. Här maxas möjligheter till
utevistelse, rörelse och aktivitet på tomt med
många utmaningar. När solen tittar fram hit
tar man alltid en läplats för extra njutning. Här
finns pool, utkiksplats och pergola.
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3 Godhemsg. 9, Britta&Göran
Trädgård med gammaldags karaktär där äppel
träden varit med sedan huset byggdes 1923.
Många gamla perenner med historia från
mormor och farmor. Klassisk köksträdgård och
ett gårdshus som myser, innbäddat i blåregn
och klematis. Singer-songwritern Arthur Lopez
bjuder på eget material och bluescovers.

2 Buxbomsv. 18, Ulla
  

1
   Gamla
Tölöv. 16, Magnus&Hanna
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@urbangardenday
www.urbangardenday.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK,
INSTAGRAM OCH VÅR HEMSIDA
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