Årets sommarmöte den 18–19 augusti

I år bjuder Bräkne-Hoby Trädgårdsförening in till Sommarmöte 2018

Välkomna till Blekinge
Centralorten för årets sommarmöte blir BräkneHoby. Samhället ligger lämpligt mitt i Blekinge
och är dessutom hemvisten för Bräkne-Hoby
Trädgårdsförening, som står för värdskapet.
Bräkne-Hoby är ett tidigare trädgårdscentrum, som
under de senaste årtiondena blommat upp igen. Här
finns även kopplingar till Sveriges näst äldsta, regionala folkhögskola och dagens naturbruksgymnasium.
Här är dessutom en särskilt naturskön omgivning,
och inte mindre än två områden har bedömts vara av
riksintresse för turism och friluftsliv, nämligen Järnaviksskärgården vid kusten och Bräkneåns dalgång,
vilka tillsammans ger ett av de vackraste tvärsnitten
genom Blekinge!
På själva huvudorten kan vi erbjuda olika typer av
boende, i anslutning till skolorna. Vidare finns i närbelägna Järnavik en fyrstjärnig campingplats, pensionat och vandrarhem i både Järnavik och på Tjärö,
övernattning och korttidsboende i Pagelsborg och
stugbyn i Svalemåla, samt hotell och pensionat i Ronneby och Karlshamn.
Lördagen den 18 och söndagen den 19 augusti 2018
kommer att utgöra de två huvuddagarna i sommar16

mötet. Då blir det trädgårdsbesök. Vi erbjuder besök
på ett urval av de bästa, privata trädgårdarna i länet
och vi hoppas att ni, i vårt urval, uppskattar blandningen av små och lite större trädgårdar samt trädgårdar, som genom sin utformning även innefattar omgivningen, så att trädgården också kan betraktas som
ett stycke blekingelandskap.
På lördagen
Lördagens trädgårdsresor är spridda över en stor del
av Blekinge, eftersom det blir tre bussar, som riktar in
sig på olika väderstreck. Detta ska ge en utsökt möjlighet att utan tidsnöd, se de trädgårdar som valts ut och
samtidigt även se något av Blekinge, med från norr till
söder, de tre bygderna, skogsbygden, mellanbygden
och kustbygden. Ser man i stället Blekinge från väst
till öst så möter man snarare i väster ett mer Skånelikt
landskap kring Sölvesborg och Ryssberget. Mellersta
Blekinge präglas av ett utpräglat mosaikartat sprickdalslandskap med Bräkne-Hoby som huvudort och
med Ronneby som den äldsta staden i Blekinge och
säte för anrika Ronneby Brunn. I östra Blekinge ligger
världsarvsstaden Karlskrona i en örik skärgård, omgiven av ett flackare landskap, som har större gemenHemträdgården 1 | 2018

– Sveriges trädgård!
skap med Öland, Gotland och de baltiska länderna.
Middagen på lördagskvällen intas på Eriksberg,
som i dag är känt för sin utsökta mat, samtidigt som
det är en av Europas äldsta och största viltparker. På
Eriksberg finns dessutom en nyanlagd visningsträdgård och en permanentutställning om den nuvarande
verksamhetens upphovsman – naturskyddspionjären, författaren och naturfotografen Bengt Berg.
På söndagen
På söndagen koncentrerar vi oss mer på mellersta
Blekinge, i form av Bräkne-Hoby, med privatträdgårdar i dess närmaste omgivningar, en tur ner i kustbygden med havskontakt och ett besök i självaste kärnan
i föreningslivet med kulturhuset och Svenmanska
parken, med dess utvidgning, trädgårdsrestaurering,
samverkanskoncept och växtförsäljning.
Lunchen på söndagen kommer att intas i BräkneHoby, i den miljö där trädgårdskulturen i Blekinge en
tid hade ett centrum.
Fredagens förprogram
Under fredag eftermiddag och kväll den 17 augusti,
erbjuds även ett program, för den som vill förlänga
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resan i tid. Vi siktar här på att berätta om staden
Ronneby, som tillkom tvåhundra år innan nästa
danska stad och långt före svenskstäderna Karlskrona och Karlshamn, och om hur Brunnen blev Sveriges
största kurort. Här sätter vi framför allt på oss våra
trädgårdsglasögon med fokus på grön stadsutveckling. Vi besöker då även de trädgårdar i brunnsparksområdet, som tillkom på 1980-talet och som många
anser tillhöra Skandinaviens bästa sentida landskapsarkitektur med trädgårdskaraktär.
Ytterligare information
Bräkne-Hoby ligger mitt emellan städerna Karlshamn och Ronneby, så nära mitt i Blekinge, som man
kan komma. Ronneby ligger ca 13 km och Karlshamn
ca 20 km från Bräkne-Hoby.
Bräkne-Hoby ligger längs med E 22:an och har nära
till Kallinge/Ronneby flygplats.
Det finns även goda tågförbindelser. Öresundstågen går en gång i timmen mellan Köpenhamn och
Karlskrona och stannar i Bräkne-Hoby.
Det är med andra ord bra fjärrförbindelser och vägsystem och lätt att nå Bräkne-Hoby, varifrån man än
kommer. ❁
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