
Sommarresan lördagen den 26/5 2018  
I år går sommarresan till trakten kring Kalmar med många spännande trädgårdsbesök 
inbokade. Efter c:a 1½ timmas resa stannar vi vid Lenhovda Sjöpark för att inta vårt 
medhavda fika.  

Första besöket blir hos Lena och Christer Jonsson, 
Bäckebo, Alsterbro. Familjen Jonsson odlar mängder 
med rosor. De finns på spaljéer, pergolor, stolpar, 
husväggar och intill murar. De är samplanterade med 
klematis, pioner, perenner och sommarblommor. 
Flera av rosorna är insamlade genom POM-
projektetet 

Färden går vidare till Ängsbackens plantskola. Vi får 10% rabatt på det vi handlar under 
besöket. Visa upp föreningens medlemskort! 

På Golfkrogen i Värsnäs äter vi lunch strax efter 12. 
 
Nästa stopp gör vi hos Sven-Gunnar Josefsson, Hultsby, Rockneby. Han har mer än 200 olika 
rhododendron, varav många vilda arter. I den här trädgården finns också alpiner och 
perennrabatter. 
 

Vera och Hans Olofsson, Skrammelstorp, Läckeby har 
skapat en konstfull trädgård där varje växt och 
plantering har något att berätta. Det finns olika rum 
med strikt klippta häckar, lusthus, rosenspaljéer och 
köksträdgård. 
I den här trädgården stannar vi en liten extra stund så 
att vi hinner inta vårt bussfika.  
 
 

Innan vi vänder kosan hemåt stannar vi till hos 
Margareta Hammar, Tidlösa Torp, Läckeby i hennes 
stora trädgård på landet. Här finns orörda partier 
varvade med perennrabatter, gamla lövträd, historiska 
rosor i en skön blandning. 
 
 
 
 
 
Bussen avgår från Huskvarna bibliotek kl. 06:30 och vi är hemma igen ca 20:00. Resan kostar 400 kr. I resans pris ingår 

bussresa besök i ovanstående trädgårdar, lunch och eftermiddagsfika. Avgiften betalas kontant på bussen eller via Swisch 

Anmälan senast den 19/5-18 till Marie på tel. 0706-48 07 94 eller e-mail: marie.myrberget@telia.com. 

Specialkost kan beställas när du anmäler dig till resan. Vid avbeställning senare än 5 dagar före avresan debiteras en avgift 

på 225 kr, som ersättning för beställd mat. 

Ta med förmidagsfika! 

mailto:marie.myrberget@telia.com


Tips om andra aktiviteter 

 
Rosens dag, Rosariet Jönköping 
www.rosensdag.se 
  

 

 
 

 
Brunnstorps gård sommarprogram 
www.jonkoping.se 
 

 

 
 

 
Rosariet sommarprogram 
www.jonkoping.se 

 
 

 
Öppen trädgård, Land 
www.land.se/oppen-tradgard  

 

 

 

 
Jönköping 9 – 11 mars 
Växjö 20 – 22 april 
Vänersborg 27 – 29 april 

http://tradgardsmassa.se/se/ 
 

 

 

 
1000 trädgårdar 1 juli 2018 
http://www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-
2018/ 
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