Varbergs kommun presenterar

Sommarblommorna 2019
Tema Musik

Årets sommarblommor är här!
Varberg har en lång tradition av sommarblomsplanteringar och i år är temat musik.
Många väljer att lyssna på musik i våra parker, i sina hörlurar eller kanske på levande
musik i Societetsparken eller Nöjesparken. Vare sig du lyssnar på musik eller inte är du
välkommen ut i våra parker. Titta gärna samtidigt på årets sommarblomsterplanteringar!
Här mixas färgtoner och skalor i växternas egen ”Bel canto” – dolce, grazioso, amoroso,
brioso, adagio med inslag av staccato! Fritt översatt … ”Skönsång” – mjukt, graciöst,
kärleksfullt, eldigt, lugnt med snabba inslag!
I Varbergs kommun har vi ungefär 1000 m² blomrabatter och mer än 100 olika
blomsterfat, som fylls med 45 000 sommarblommor av cirka 90 olika sorter från
vårt växthus. Från juni till september kommer planteringarna att blomma runt om i
kommunen.
I den här foldern där vi har valt att visa sex av våra planteringar kan du lära dig lite mer
om sommarblommor. I Pilhagen finns en ganska ny, större plantering där det tidigare
växte buskar. Bland annat ett utsnitt av denna sommarblomsterplantering finns med i
foldern.
Kaktusplanteringen, som i år uppmärksammar att Varbergs badmintonförening
fyller 70 år, har fått en ny placering i Engelska parken en liten bit bort från den gamla
placeringen i Järnvägsparken. Anledningen är att de förberedande ledningsarbetena
inför järnvägstunnelbygget har börjat i Järnvägsparken.

Cecilia Frederiksen, stadsträdgårdsmästare

Här finns...
Blomsterfat
Torget & Torggatan
Drottninggatan
Kungsgatan
Gallerian
Lorensberg
Sjöallén & hamnen

Planteringar
Breareds torg
Veddige
Bua

Engelska parken
Societetsparken
Drottning Blankas plats
Stadshus A
Stadsfiskalen, Rosenfred
Pilhagen
Nöjesparken

Eskils park
Kvarteret Berget
Skansgatan
Östergården
Tvååker

Varmbadhuset - ”Pop”

Pennisetum macrourum
’Tail feathers’
Svansbortsgräs
Pennisetum macrourum
’Fountain’
Svansbortsgräs

Senecio silverado
Silverek

Acmella oleracea
Parakrasse

Coreopsis grandiflora
’Rising sun’
Flicköga

Societetsparken - ”Kärleksballad”

Dianthus
’Waikiki pink’
Nejlika rosa

Brachycome
’Virginia violet’
Blåkrage

Dahlia ’Dalina
maxi cozumel’
Dalia rosa

Euphorbia
’Diamond frost’
Snötörel

Cleome ’Senorita
rosalita’
Paradisblomster lila

Echeveria ’sort
från växthuset’
Echeveria,
i kanten

Gaura
lindheimeri
’Rosyjane’
Sommarljus
vitrosa

Ageratum
’High tide blue’
Leverbalsam

Coleus wizard
’Black dragon’
Palettblad

Gaura lindheimeri
’Sparkle white’
Sommarljus vit

Antirrhinum
’Rocket rose’
Lejongap rosa

t’

Engelska parken - ”Opera”

Canna
’röd’
Kanna röd,
i mitten

Pelargon
’Maverick white’
Pelargon vit

Antirrhinum
’Sonnet white’
Lejongap vit

Petunia
’Back to black’
Petunia svart,
i kanten

Antirrhinum
’Sonnet
crimson’
Lejongap röd

Ipomoea
’Deep Purple’
”Vinda svart”,
i kanten

e’

Pelargon
’Maverick red’
Pelargon röd

Salvia ’Greggi
hot lips’
Salvia rödvit
Salvia ’Gigantimo
purple’
Salvia mörkröd

Begonia ’Non stop
white’
Begonia vit

Rosenfred, Stadsfiskalen - ”Reggae”

Coleus wizard
’Velvet red’
Palettblad röd

Bidens ferulifolia
’Hawaiian flare red glow’
Ampelskära röd

Pennisetum glaucum
’Purple majesty’
Svansbortsgräs

Rudbeckia
’Prairie sun’
Rudbeckia

Coleus wizard
’Jade’
Palettblad grönvit
Bidens ferulifolia
’Taka tuka’
Ampelskära gulvit

t

Pilhagen - ”Visor”

Pennisetum
macrourum
’Tail feathers’
Svansbortsgräs

Scabiosa
atropurpurea
’Chirocco mix’
Praktvädd

Lobelia
speciosa
’Fan scarlet’
Lobelia röd

Cosmos bipinnatus
Chrysanthemum
’Sonata white’
’Varberg’
Rosenskära vit
Varbergsmargerit
Gräs eller buskar

Gångväg

Salvia patio
’Sky blue’
Sommarsalvia

Begonia ’Non stop
mocca scarlet’
Begonia röd

Osteospermum
akila ’Daisy white’
Flicköga

Salvia argentea
Silversalvia

Östergården, Ögat - ”Tango”

Cosmos sonata
’Purple shades’
Rosenskära mörkröd

Helichrysum stoechas
’Silverball’
Curryplanta

Pelargon
’Maverick star’
Pelargon rosavit

Gaura lindheimeri
’Gambit
rose’
Sommarljus rosa
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Heuchera
americana
’Palace
purple’
Alunrot
mörkröda
blad

