



Referat från månadsmöte 190516 - 

Studiebesök i Växthusen på Vik.

________________________________________________ 

Torsdagen den 16 maj flockades ovanligt 
många SPF- medlemmar utanför Café 
Nystuga på Sågudden, ovanligt tidigt. 


Det var det utlovade studiebesöket i 
växthusen drog! 


Vi fick dela upp oss i två grupper, hälften började 
med fika i caféet, medan den andra hälften, som 
jag följde, drog i väg genom parken, över 
Viksälven, mot växthusen.




Djuren var nu på plats! 
Och vädret var ljuvligt! 







Häggen blommade på sista versen, men 
doftade fortfarande starkt!




Framme vid de kommunala växthusen mötte oss Stina Myrén. 


Stina är den enda fast anställda 
trädgårdsmästaren, ansvarig för 
planering och genomförande av alla 
offentliga planteringar i vår stad! Helt 
ensam om arbetet är hon förstås inte, - 
till sin hjälp har hon under året olika 
många praktikanter, arbetsprövande etc. 




Växthavet är imponerande, känns 
oändligt när man blickar ut över 
det! Det är vackert!


Det är många blommor arbetet i växthuset handlar om 
under ett år. 20 000 penséer finns just nu utplacerade! 26 
000 sommarplantor är under förberedande! Plus ett antal 
tusen perenner! Och senare alla blommor till alla 
juldekorationer… 


Varje årstid har sina uppgifter: Efter arbetet med alla 
julutsmyckningar och julgrupper, följer planering av 
kommande säsong med beställningar av frön och plantor, 
sådder, omplanteringar. Det är utsmyckning inför våren med 
lökar och annat, sedan kommer allt arbete med 
sommarblommorna, perennerna… Byten och 
omplanteringar….


Stina berättar att man varje år har olika teman för planteringarna. Förra året var 
temat ”Vatten”, och då gick de flesta blommorna i olika blå färgnyanser. En färg hon 
själv tycker är svår att ta till sig, så det var en utmaning.


Detta år gick Stinas associationer från funderingar runt 
"en rosa park”, till personen Rosa Parks, som kom att bli 
inspirationen här! 




Rosa Parks, det var ju hon som på 60-talet utgjorde en startpunkt för kampen mot 
rasismen i USA, genom att ta plats i en segregerad buss. En aktion i civil olydnad som 
fick mycket stort genomslag! 


Utifrån Rosa Parks blir nu detta årets tema ”Alla lika värde”. Färgen är rosa, 
accentuerad av färgerna limegrönt och svart/choklad!  Någonstans i stan kommer vi 
också denna sommar att kunna dessa två bussäten, planterade med vita och svarta 
blommor, till minne av Rosa Parks spontana handling. Vackert, eller hur!? 





Sommarblommorna här just nu är till hög grad bara gröna, man kör 
med stenhård toppning av alla blommor, för att de ska blomma som 
bäst just vid tiden för utplanteringen! 


För att bekämpa löss, vita flygare och spinn använder man sig av 
biologisk bekämpning. Stina rekommenderar såpa med lite T-sprit i, till 
det mesta! Mot mjöldagg är det bikarbonat som gäller. 


Hur sker bevattningen? Jo, krukorna står på en matta på ett bord med hög kant. Genom 
att styra vattentillflöde i ett slutet system vida datorn använder man sig av ett ebb-
och flodsystem, - borden fylls med vatten cirka sju minuter, och därefter töms vattnet 
ut ingen, till en tank varifrån det sedan kan återanvändas! Allt sker med hjälp av daton 
härinne, förutom det manuella jobbet med omplanteringar etc, förstås.  




Växterna till de olika planteringarna i stan planteras färdigt i 
insatser, som sedan transporteras till de platser där de ska 
vara. 


Växterna i de höga ”bollarna” som finns här och där planteras 
i plastsäckar, sim sedan lyfts på plats med lyftkran. 


Även kyrkans olika planteringar finns här, några av dem ses här 
nedan till höger! Och man 
förser LSS-boenden och olika 
äldreboenden med 
blomsterarrangemang och 
planteringar.  


Även Årjäng förser man med planteringar härifrån 
växthuset, - allt görs klart här och kommer sedan att 
skickas i långtradare dit, för utplaceringar i kommunen.


Lite fler blommor: Sommardahlia Happy Day, 

och Bronsfänkål (tror jag?). 












Efter att vi gått runt i de olika utrymmena, och även sett de överblivna penseéerna,  
så var det dags att tacka Stina för oss, och ta den vackra promenaden tillbaka till 
Sågudden, för fika! 

Geten hade vaknat till nu, men låg kvar på samma bord…. 


Det blev en fin eftermiddag, värd att minnas! 


Fler bilder, både från växthus och omgivningar, finns att titta på i Bildgalleriet! 


Vid kamera och dator, Annelise  




