Varbergs kommun
sommarblommor 2013

Strand
& Hav

Årets sommarblommor är här!
Temat för sommaren 2013 är ”Strand & Hav”. Detta speglar sig både i
valet av färger och gestaltning av planteringarna. Ser du stränderna, havet
och åarna som snirklar sig fram genom Varbergs rabatter och urnor?
Blommorna kommer från kommunens egna växthus, där mer än 45 000
sommarblommor i 130 olika namnsorter drivs upp varje år av vår kunniga
personal. Resultatet kan du se mellan juni och september i ungefär 1000
m2 blomrabatter runt om i stan där vi planterar vår- och sommarflor.
Dessutom finns mer än 150 olika urnor utspridda i stan!
I den här foldern kan du läsa om ett urval av urnor och planteringar som
vi tycker representerar årets sommarblommor bra. Här nedanför hittar du
också en lista över de platser du kan besöka för att se mer av kommunens
sommarblommor, kanske på din väg till och från den riktiga stranden?

URNOR					PLANTERINGAR
Torget			Gallerian		Brunnsparken
Torggatan		Sjöallén		Engelska parken
Drottninggatan
Hamnen		 Societetsparken
Kungsgatan		
Breareds torg 		
Järnvägsparken
Västra Vallgatan
Veddige		
Brännvinsringen
Järnvägsstationen
Bua			Drottning Blankas
Societetsparken				
plats
						Stadshus A
						Stadsfiskalen
						Skansgatan
Uppvisning på torget
						Magasinsgatan
5-9 juni
						Östergården
						Nöjesparken
med personal på plats!
						Eskils park
						Kvarteret Berget
						Tvååker

Urna A
Cleome hassleriana
’Sparkler White’
Paradisblomster

Chrysocephalum
apiculatum
’Desert gold’

Coreopsis
grandiflora
’Rising sun’
Tigeröga
Salvia patens
’Patio sky blue’
Safirsalvia

Dichondra
’Silver falls’
Njurvinda

Canna x generalis
Gul canna
Argyranthemum
frutescens ’Daisy crazy’
Marguerit
Pennisetum glaucum
’Purple Baron’
Pärlhirs

Urna B

Ageranthum
’High tide blue’
Ageratum

Cleome hassleriana
’Sparkler White’
Paradisblomster

Gaura lindheimieri
’Gambit pink’
Sommarljus

Coreopsis
grandiflora
’ Rising sun’
Tigeröga

Dichondra
’Emerald falls’
Njurvinda

Anisodontea capensis
’Lady in Pink’
Rumsmalva

Lobularia maritima
’White stream’
Strandkrassing
Pennisetum
macrourum
’White Lancer’
Svansborstgräs

Brunnsparken
1. Ageranthum		
’High tide blue’
Ageratum

6. Salvia farinacea ’Strata’
Femtunga

2. Heliotropium
arborescens
’Mini marine’
Heliotrop

7. Chrysocephalum
apiculatum
’Desert gold’

3. Salvia patens
’Patio deep blue’
Blåsalvia

7. Salvia argentea
Silversalvia

4. Salvia farinacea
’Evolution’
Daggsalvia

7. Coreopsis grandiflora
’Rising sun’
Tigeröga

5. Scaevola aemula
’New Wonder’
Femtunga

7. Helichrysum petiolare
’Variegata gold’

Engelska parken
Södra Hamnvägen

Verbena rigida
polaris
Verbena

Pennisetum
glaucum
’Purple Baron’
Pärlhirs

Heliotropium
arborescens
’Mini marine’
Heliotrop
Canna x generalis
Gul canna
Verbena rigida
syrenblå
Verbena
Ageranthum
’High tide blue’
Ageratum
Coreopsis
grandiflora
’ Rising sun’
Tigeröga

Gaillardia x grandiflora
’Arizona sun’
Kokardblomster
Ricinus communis
Ricin

Heuchera
americana
’Malachite’
Alunrot

Järnvägsparken
Rudbeckia
’Prairie sun’
Rudbeckia

Pennisetum
macrourum
’White lancer’
Svansborstgräs

Pennisetum
glaucum
’Purple Baron’
Pärlhirs

Salvia patens
’Patio white’
Salvia

Salvia argentea
Silversalvia

Ageranthum
’High tide blue’
Ageratum
Brachyscome
’Brasco violet’
Blåkrage

Societetsparken
Ingången från badhuset
GRUPP 1

GRUPP 2

Coreopsis grandiflora
’Rising sun’
Tigeröga

Gaura lindheimieri
’Gambit pink’
Sommarljus

Gazania splendens
’Kizz white’
Påfågelblomster

Heliotropium arborescens
’Mini marine’
Heliotrop

Senecio cineriana
’Silberzwerg’
Silverek

Antirrhinum majus
’White’
Lejongap

Antirrhinum majus
’White’
Lejongap

Salvia patens
’Patio sky blue’
Blåsalvia

Tanacetum parthenium
’Tom thumb’
Mattram

Eucalyptus gunii
’Silbertropfen’
Silvereukalyptus
Delphinium grandiflorum
’Summer stars’
Riddarsporre

