Varbergs kommun
sommarblommor 2016

Kött på tapeten

... och i rabatterna!

Årets sommarblommor är här!
År 2016 talar alla om kött. WHO listar det som cancerframkallande, en
välkänd hamburgerkedja storsatsar på vegetariska alternativ och den svenska
ekologiska julskinkan säljer slut år efter år... Livsmedelsverket och otaliga
forskningsrapporter larmar om att vi bör äta mindre kött både för klimatet
och den egna hälsans skull, och Naturskyddsföreningen lanserar en köttguide
för att hjälpa Sverige att välja rätt kött ur både etiskt, produktionsmässigt och
klimatmässigt perspektiv.
I år är det kött även i rabatterna. Vi vill ta chansen att med årets blodiga
färgkomposition lyfta frågor om vad vi odlar och äter. Sparris, rosor eller mat
till en gris? Svenskt lamm eller billig tysk biff? Naturbeteskött eller burhöna?
Bönor i biffen och öppna landskap? Vilken sorts kött du köper påverkar
miljömålen om en giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv
samt begränsad klimatpåverkan. Köttproduktion tar tio gånger så mycket mark
i anspråk än odling av ätbara växter. Samtidigt behövs mer och fler betesdjur för
att hålla landskapet öppet och varierande.
Med årets sommarblommor vill vi bjuda på mustiga planteringar i mörkt
rött till rosa, baconrandigt till oxfilé och monokrom färs. Med köttiga växter
och en marmorerad färgskala hoppas vi att planteringarna blir både vackra
och ifrågasättande. Blommorna kommer från kommunens egna växthus, där
mer än 45 000 sommarblommor i 130 olika namnsorter drivs upp varje år av
kunnig personal. Resultatet kan du se mellan juni och september i ungefär
1000 kvadratmeter blomrabatter och mer än 100 olika blomsterfat runt om i
kommunen.

Här finns...

Blomsterfat		

Planteringar

		Torget & Torggatan
Brunnsparken		Östergården
		Drottninggatan		Engelska parken		Nöjesparken
		Kungsgatan		Societetsparken		Eskils park
		Gallerian		Järnvägsparken		Kvarteret Berget
		Järnvägsstationen
Brännvinsringen		Tvååker
		Societetsparken		Magasinsgatan
		
Sjöallén & hamnen
Stadshus A
Breareds torg
Stadsfiskalen, Rosenfred
		Veddige			Skansgatan
		Bua			Drottning Blankas plats

Svensk skinka

1.
Antirrhinum majus
’Sonnet pink’ &
’Sonnet red’
Lejongap

Blomsterfat

2.
Cosmos bipinnatus
’Sonata pink’
Rosenskära

4.
Celosia argentea
var. cristata
’Bombay fire’
Tuppkam

6.
Pelargonium x hortorum
’Maverick light salmon’
Pelargon

3.
Digitalis purpurea
’Camelot Cream’
Fingerborgsblomma
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9.
Calibrachoa x hybrida
’Superbells double ruby’
Småpetunia

7.
Dahlia x hybrida
’Midi Mauritius’
Dahlia
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5.
Begonia x hybrida
’Gryphon’
Bladbegonia
8.
Echinacea hybrida
’Cornetto melon’
Solhatt

10.
Petunia grandiflora
’Appleblossom dreams’
Petunia

Ekologiskt bacon

Societetsparken, ingång från varmbadhuset
A.
Pelargonium
x hortorum
’Maverick star’
Pelargon

C.
Solenostemon coleus
’Wizard jade’
Palettblad

Gaura lindheimieri
’Gambit compact pink’
Sommarljus

Petunia pegasus
’Red vein’
Pegasus-petunia

Begonia
’Super Olympia
Bicolor’
Begonia

Fuchsia x hybrida
’Polar’
Polar-fuchsia

B.
Heuchera americana
’Melting fire’
Alunrot

Pelargonium
x hortorum
’Maverick star’
Pelargon

D.
Delphinium grandiflourm
’Summer stars’
Riddarsporre

A.
1.
Begonia tuberhybrida
’Non-stop Rose Petticoat’
Begonia

Naturbeteskött
Järnvägsparken

2.
Petunia pegasus
’Double Burgundi’
Pegasus-petunia

3.
Argyranthemum
frutescens
’Aramis Semi
Double Dark Pink’
Margerit
4.
Scabiosa columbaria
’Barocca’
Praktvädd

B.

7.
Begonia tuberhybrida
’Non-stop Mocca White’
Begonia
5.
Antirrhinum majus
’Rocket white’
Lejongap

6.
Digitalis purpurea
’Camelot Cream’
Fingerborgsblomma

2.
Dahlia x pinnata
’Chat noir’
Kaktusdahlia

Lokalproducerad bog
Blomsterfat

1.
Antirrhinum majus
’Sonnet pink’ &
’Sonnet red’
Lejongap

4.
Celosia argentea
var. cristata
’Bombay pink’
Tuppkam

3.
Digitalis purpurea
’Camelot rose’
Fingerborgsblomma
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5.
Begonia x hybrida
’Gryphon’
Bladbegonia
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7.
Cosmos bipinnatus
’Sonata carmine’
Rosenskära
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9.
Calibrachoa x hybrida
’Superbells double ruby’
Småpetunia

8.
Rudbeckia
’Cherry brandy’
6.
Rudbeckia
Pelargonium hortorum
’Toscana Ruben’
Pelargon

10.
Petunia grandiflora
’Appleblossom
dreams’
Petunia

Kravmärkt korv
Engelska parken

2.
Calibrachoa x hybrida
’Superbells double ruby’
& ’Superbells pomegranate punch’
Småpetunia

1.
Dahlia x pinnata
’Chat noir’
Kaktusdahlia

Euphorbia chamaesyce
hypericifolia ’Glitz’
Törel

Pelargonium hortorum
’Toscana Ruben’
Pelargon
3.
Antirrhinum majus
’Rocket white’ &
’Rocket Red’
Lejongap

Lyckligare lammlägg
Stadshuset

A.

Begonia
’Super Olympia
Bicolor’
Begonia

Solenostemon coleus
’Chocolate covered cherry’
Palettblad

Argyranthemum frutescens
’Aramis Semi Double Dark Pink’
Margerit

Dahlia lubega
’Rose eye’
Dahlia

Antirrhinum majus
’Sonnet rose’
Lejongap

B.

C.
Scaevola aemula
’Surdiva white’
Femtunga

Canna x generalis
’Tropical white’
Vit kanna

Pelargonium
’Madame Salery’
Bladpelargon

D.
Hedera helix
Murgröna

Pennisetum macrourum
’White lancer’
Svansborstgräs

