Varbergs kommun
presenterar sommarblommorna 2018

MODERNA KLASSIKER
Vi börjar med växthusets äldsta individ - Lord Byron
- en 30 år gammal fuchsia - i sommar på Östergården

Årets sommarblommor är här!
I Varberg har vi en lång tradition av sommarblomsplanteringar och i år är temat moderna
klassiker. Sommarblommor är ettåriga växter som inte klarar det svenska klimatet. I sina
ursprungsländer kan arterna vara perenna, fleråriga, men i vårt klimat krävs växthus för
uppdrivning och övervintring.
I år visar vi upp våra gamla trotjänare, kommunens fuchsior, kannor och Varbergs egen
margerit, samtidigt som vi visar på den rikedom och variation av sommarblommor som
nu finns att tillgå.
Planteringar med sommarblommor har funnits sedan 1800-talet. Då var planteringarna
ofta runda, lätt upphöjda och i mitten tronade till exempel en agave. Planteringarna hade
ofta komplicerade mönster och kallades tapetgrupper. Ibland användes uppstammade
växter som fristående växter i blomsterplanteringarna. Många slott och herrgårdar och
så småningom även kommuner byggde växthus för att övervintra växter men också för
att kunna driva upp eller så frö från växter i en lite större skala.
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
eget växthus. Från juni till september kommer planteringarna att blomma runt om i
kommunen.
Som stadsträdgårdsmästare går jag nu in på min andra sommar i kommunen och kan
inte längre ses som en sommarblomma, utan får kalla mig perenn. Jag har nu hunnit
med att uppleva alla årstider med sin charm men längtar till att sommarblommorna
blomstrar och pryder Varberg med sin färgrikedom.
I den här foldern kan du läsa lite mer om några av våra planteringar. Glöm inte
kaktusplanteringen vid Järnvägsparken som i år uppmärksammar 4H 100 år. Kaktusarna
och suckulenterna i planteringen övervintrar även de i Varberg.
Ut och njut! Cecilia Frederiksen, stadsträdgårdsmästare

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

Planteringar
Breareds torg
Veddige
Bua

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

Nöjesparken
Eskils park
Kvarteret Berget
Skansgatan
Östergården
Tvååker

Badhusgången, Societetsparken
Fuchsia ’sort från fru
Skantze i Åsa’
Fuchsia
Salvia farinacea
’Strata’
Daggsalvia

Begonia
’Non Stop Petticoat’
Begonia

Salvia farina ’Blue’
Salvia

Senecio bicolor ’Silvito’
Silverek

Begonia ’Non Stop
Mocca Pink Shades’
Begonia

Stadsfiskalen, Rosenfred

Diascia elegans
’Divara White’
Tvillingsporre vit

Begonia ’Non Stop
Mocca Orange’
Begonia

Pennisetum
glaucum ’Jester’
Prydnadsgräs

Engelska parken
Gaura ’Snowbird’
Sommarljus
Begonia
’Dragon Wing Red’
Begonia

Pennisetum
’Purple Baron’
Prydnadsgräs

Verbena
bonariensis
Jätteverbena

Margerith
’Varberg’
Varbergsmargerit

Lobelia
’Fun Scarlet’
Lobelia röd

Senecio cineraria
’Silverado’
Silverek

Begonia
’Senator IQ White’
Begonia

Begonia
’Super Olympia Red’
Isbegonia
Begonia ’Gryphon’
Bladbegonia
Calocephalus brownii
Silvergirlang

Canna ’röd sort’
Kanna röd

Järnvägsparken
Lobelia
’Fun Scarlet’
Lobelia röd

Rudbeckia
hirta
’Toto Gold’
Rudbeckia

Rudbeckia hirta
’Cappuccino’
Rudbeckia

Verbena
’Quartz XP Scarlet’
Verbena

Pelargonium
’Maverick Scarlet’
Pelargon

Stadshus A

Lantana ’gul sort’
Eldkrona på stam

Gypsophila
’Gypsy White’
Brudslöja

Begonia ’Non Stop Yellow’
Begonia

Margerith ’Varberg’
Varbergsmargerit

Argytanthemum ’Yellow’
Gul margerit

Så här såg
planteringarna
ut 1996-1999

Järnvägsparken

Gossen med guldgåsen i
Societetsparken

Stadshus A
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