
Rune Svensson, Parkvägen 8, Sölvesborg mot Valje 
SKOGSTORPET 
Inramad av Valjeskogens grönska ligger 1700-talstorpet 
där Rune och Inga har skapat en charmerande miljö,  
medvetet ”färglagd” av Rune.

Ola och Karin Ahlstrand, Skonertvägen 4, Hällevik  
EN GAMMAL FISKETOMT 
Tomten är en s.k. fisketomt, lång och smal för att  
kunna hänga och torka fiskegarnen. Fastigheten är  
sedan 1870-talet, men tillbyggd och renoverad  
1999-2000. Då anlades nuvarande trädgård som är 
uppdelad i en grusgård, en köksgård och en fruktgård. 
Trädgården innehåller cirka 100, delvis unika, växter och 
buskar. Under dagen kan ni njuta av en kopp kaffe med 
tillbehör i trädgården. 

Inger Nordén, Bjärarydsvägen 416, Gammalstorp  
ÄPPLEODLING FRÅN 1900-TALETS BÖRJAN 
Det lilla huset och de knotiga äppleträden har åldrats 
tillsammans. Enkelhet och öppenhet präglar den gamla 
äppleträdgården, där även rosor och astilbe har sina  
platser, och där Inger Nordén visar sina vackra natur 
målningar under Trädgårdsdagen. Njut av er kaffekorg i 
skuggan under de vackra gamla äppleträden! 

Anne Nilsson, Sissebäcksvägen 51, Valje Sölvesborg 
TRÄDGÅRD I STÄNDIG FÖRÄNDRING 
Trädgården är lite kuperad och lite större än en normal 
villatomt, belägen cirka 1 km norr om gamla E22:an i 
Valje. Här hittar man många sittplatser med möjlighet 
till vila och avkoppling. Parkera på Valje Rökeri.
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SÖLVESBORG

MELLAN KL.10–18

MER INFORMATION OCH VÄGBESKRIVNING till  
de öppna trädgårdarna finns i Sölvesborgs Trädgårds- 
förenings bod vid Slottslängorna.

EKLÖVET VISAR DEN ÖPPNA TRÄDGÅRDEN
Trädgårdarna är extra öppet till kl 18.00.

Samarbetspartners för Sölvesborgs Trädgårdsdag

Arrangörer för Trädgårdsdagen:   •   www.solvesborgstradgardsforening.se  •  www.solvesborg.se



UTSTÄLLNINGAR 
INOMHUS I SLOTTSLÄNGORNA   
 
ANNICA ANDERSSON       KERAMIKER

Mitt arbete med keramik handlar mycket om att utforska och expe-
rimentera mig fram. Jag inspireras av naturens formspråk. Återkom-
mande är ofta skulpturer med organiska former eller en och annan 
pusselbit”. 

TOMAS OLSSON    TRÄDESIGN   

Jag har täljt sedan jag var liten. Lika rogivande som det var då är det 
för mig idag. Det är ett ständigt experimenterande men när figurerna 
hittar varandra och hamnar på sin plats - då har en konstruktion, ett 
konstverk, skapats.

LASSE MALCOLMSSON        AKVARELL
Född bleking - bor i Sölvesborg - målar akvarell - helst med motiv 
från kust och hav - kallar sig autodidakt - har ställt ut på ett trettiotal 
platser i södra Sverige

GERD HECTOR  AKRYL & GRAFISKT
Bildkonstnären som låter sina figurer framstå i ett poetiskt skimmer. 
Hennes tekniker är akryl och den delvis grafiska metoden bildemul-
sion. Ofta gömmer hon en liten humla i sina bilder. Hon är delägare 
i galleri Annexet i Sölvesborg.

KONSTHANTVERK LINDQVIST, CHRISTER & BODIL        TRÄ
Vår ambition är att skapa ett gediget konsthantverk, huvudsakligen 
i trä, till både nytta och glädje under lång tid. För att yrkesmässigt 
kunna ägna oss åt detta har vi helt fokuserat på att sälja våra alster 
via återförsäljare runt om i Sverige och världen. Vi finns på 
Brovägen i Norje.

KERSTIN EK        AKVARELL 
Bor mesta tiden av året i Hällevik, nära himmel och hav.  
Jag har målat akvarell i över 10 år och känner en inre ro när jag 
fattar penseln. Jag fascineras av hur akvarellfärgerna spelar ihop 
och skapar spännande möten. Jag hämtar inspiration i naturen men 
mycket bilder skapas direkt i stunden.

MARGARETA NILSSON         FOTO
Ursprungligen från Valje. Där väcktes mitt intresse för fotografering 
och blommor samman i ett. Nu jobbar jag som förskolechef i Lund 
och har tanken att barn och blommor är livets underverk. Fånga 
deras leende och du får en magisk stund.

ANASTASIA POLUBOTKO    SKULPTÖR
Verksam i Sölvesborg. Med metallhantverk som bakgrund utveck-
lade hon ett specifikt intresse för skapande av tredimensionella 
objekt med ett minimum av material. De skulpturala arbetena har ett 
viktlöst uttryck som kontrasteras av en motsats. Inspirationen är ofta 
hämtat från naturens lätthet samt väldighet.

TRÄDGÅRDSMARKNAD
I år kan vi erbjuda våra besökare ett 70-tal unika utställare. 
Hela slottsområdet kommer att vara fyllt med lockande 
trädgårds- och smakrelaterade produkter. Passa på att handla 
växter, mat, grönsaker, frukt, honung, must, trädgårdsprydna-
der och mycket, mycket annat. 
    I år bjuder vi på tre spännande föreläsningar och utställ-
ningar med elva fantastiska konstnärer. Dessutom fria guid-
ningar i stadens parker och på Listers Härads Tingshus. När 
hungern sätter in så finns det möjlighet att köpa fika, grillad 
korv, grillad bratwurst, toast och sillamacka. Dessutom hittar 
du fler matställen och fik inne i centrum och ute på Lister-
landet.

För barn i Slottsparken
Ponnyridning Skogshagens hästar. 

FÖRELÄSNINGAR 
I SLOTTSLÄNGORNA

Kl 11:00 – 11:30   ATT SKAPA EN SPÄNNANDE
OCH TRIVSAM TRÄDGÅRD 
Helen Sirensjö och Anna-Lena Biel Jönsson,  
Form & Struktur
Dessa båda trädgårdsingenjörer sysslar med allt som handlar 
om trädgård; planering, rådgivning, växtval och föreläs-
ningar. Under föredraget tipsar de om hur man med hjälp 
av rumsindelning skapar spännande platser och hur man går 
tillväga för att få en harmonisk form och struktur som ger en 
mer trivsam och användbar trädgård.

Kl 11:30 – 12:00   VITLÖK – NYTTIGT, 
GOTT OCH ENKELT ATT ODLA SJÄLV
Inger Ekrem, förbundsdirektör Riksförbundet Svensk Trädgård
Lär dig mer om vitlök! Förstå dess historia och hur du odlar, 
förvarar och tillreder den. Spännande matlagningstips utlovas.
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LUDVIG ÖDMAN        JÄRNSMIDE

Med en bakgrund i traditionellt järnsmide har mitt skapande
tagit nya riktningar, och nya material. Jag låter inte längre
materialet och tekniken styra och begränsa historien jag vill
berätta. I mina skulpturala objekt blandas det pragmatiska
med det abstrakta.

JONAS LUNDH  BILDKONSTNÄR & MUSIKER 
En autodidakt bildkonstnär med ett abstrakt och filosofiskt bildspråk 
där övertydlighet är något jag undviker. En inspirationskälla i måle-
riet är det nordiska ljuset och något slags positivt vemod.

CARINA FLODIN    DESIGNER
”Glädjen och kärleken att förmedla färg och form via stora format 
i koloristiska klanger är underbart”. Flodin Design – ett nordiskt 
designföretag med hjärtat som huvudtema.

      

Parkera gärna vid 
stadsdelen Ljunga-
viken och få en 
fin promenad över 
bron till Slottsom-
rådet.

KL. 14:00-15:00  
MIN TRÄDGÅRD SOM LIVETS VERKSTAD 
Lars Krantz
Trädgårdens mästerdirigent har han kallats,  
Lars Krantz, inte utan anledning. Känd för 
många för sin biodynamiska odling i Rosen-
dals trädgård i Stockholm. 

I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige beskriver  
Selma Lagerlöf Blekinge som en trappa med tre trappsteg. 
Det översta trappsteget är till största delen täckt med mager 
jord och småsten. På mellantrappan är det bättre jord.  
Nedersta trappsteget är ändå det bästa. Här trivs bok-, kastanj-  
och valnötsträd. Vattnet som rann utför trappstegen bildade  
fåror som blev till åar där det bland annat fanns lax att fiska.
    Det lilla landskapet Blekinge, känt som Sveriges Trädgård,
bjuder med sina olika förutsättningar på alls slags växtlighet
och bördighet. En växtligheten och bördighet som kan njutas  
av både öga och gom. 
    Samtliga trädgårdsföreningar i Blekingekretsen;
Trädgårdsamatörerna, Kristianstads Trädgårdsförening,
Smakupplevelse Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan  
och Naturskyddsföreningen är inbjudna för att presentera
sin verksamhet. 

Guidningar i Parker:
11:30  Park och Träd, Sölvesborg  
Samling vid Slottsruinen.

12:30  Fyra Årstider Park 
Samling vid gästhamnsbryggan i 
innerhamnen.

Guidning  
Listers Härads Tingshus:
11:30   &     13:00
Samling vid yttertrappan. 

ALLA GUIDNINGAR  
ÄR KOSTNADSFRIA.

Fyra Årstiders Park
Holländske trädgårdsdesignern Piet Oudolf har anlagt trädgårdar 
på många ställen runt om i världen. I Sverige är han mest känd 
för Drömparken i Enköping. Sedan 2009 kan Sölvesborg sälla 
sig till skaran som kan skryta med en park undertecknad Piet 
Oudolf.
 
Piet är internationellt känd för att – genom sina ”vilda trädgår-
dar” – ha förnyat trädgårdskonsten. Istället för ett traditionellt 
fokus på växternas färg, riktar Piet istället in sig på växternas 
former, strukturer,  höstfärger, vintersiluetter och naturliga 
harmoni. Så kallade ”prärieväxter” är en av Piets specialiteter. 
Prärieväxter kan odlas ekologiskt och behöver inte så mycket 
gödning eller vatten. Inget växtmaterial behöver tas bort från 
planteringarna, utan nedklippta växtdelar myllas ner i marken 
som jordförbättring.

Numera trädgårdsmästare och vice vd på Wij Trädgårdar i 
Ockelbo. Under en timme kommer han att berätta om sin 
relation till alla händelser i hans trädgård och hur man får 
trädgården att växa både i det yttre och i det inre. Många 
exempel utlovas! FRI PARKERING - i centrum används P-skiva.


