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VYKORT FRÅN BORÅS

RESMÅLEN

Denna sommar tar vi med er på en växtresa i
semesterns tecken i och omkring Borås!

Torpet
Vid torpet hittar du lugnet. Här kan du slappa
och ta igen dig. Skulle du ändå känna att du vill
förverkliga dig under semestern finns det alltid
ogräs att rensa bort ute i trädgårdslandet.

I årets program hittar du blomsterdekorationer med
inspiration för både den som älskar stadens puls och
den dedikerade friluftsmänniskan.
Varje komposition är avrivbar och fungerar perfekt att
skicka som vykort till den du håller kär. Skriv en
personlig hälsning till farmor, pappa eller lillsyrran
som får läsa om dina äventyr och samtidigt inspireras
av stadens växtkompositioner.
För tanken bakom ett handskrivet och noga utvalt
vykort skickat med snigelpost slår alla dagar i veckan
ett tråkigt digitalt meddelande.
Skynda dig ut och njut!
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare

Illustrationer: Kati Mets.
Bearbetning: Filippa Larsson.
Tryck: Stema Specialtryck AB.

Torget
På torget samlas turister, stadsbor som ännu inte
fått semester och en och annan torghandlare. Strosa
runt bland stadens gator, kika in i skyltfönstren och
hör sorlet från stadens uteserveringar. Borta bra men
hemma...
Fjället
För friluftsmänniskan är Vänga mosse ett måste.
Detta resmål tar dig till den riktigt vilda naturen. Det
är nästan så du skulle kunna tro att du är i fjällen.
Stranden
Bad, bad och ännu mera bad. Barnen får aldrig nog av
de vida och långgrunda stränderna. Käka en glass och
säg hej till din granne. Varberg - en boråsares paradis,
så nära men så exotiskt! Och - du kan åka hem när
det blir dåligt väder.

På boras.se/blomsterprogram finns en karta som visar exakt var alla
kompositioner finns. Du kan scanna QR-koden med din mobil för att
komma direkt till blomsterkartan.
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Torpet
1. Calendula officinalis ’Snow Princess’, ringblomma 2. Euphorbia Zauberschnee ’Diamond lee’, snötörel 3. Begonia
tuberhybrida group ’Salmon Bicolour’, knölbegonia 4. Hordeum jubatum, ekorrkorn 5. Ocimum basilicum ’Magic
Mountain’, basilika 6. Anethum graveolens, dill 7. Tagetes patula nana ’Strawberry Blonde’, sammetstagetes
8. Cleome hesseliana ’Sparkle Blush’, paradisblomster 9. Thunbergia alata Tangerine Slice, svartöga.
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Torget
10. Pennisetum rubrum, fjäderbortsgräs 11. Rubeckia hirta var.pulcherrima ’Lemon’, sommarrudbeckia 12. Dahlia
mystic ’Fantasy’, knöldahlia 13. Kniphofia cultorum ’Orange Vanilla Popsicle’, fackellilja 14. Bracteantha Sunbrella
Magenta, jätteternell 15. Gaura lindheimen ’The Bride’, sommarljus 16. Plectranthus sculltellaroides ’Wizard Velvet
Red’, palettblad 17. Ipomea batata Sweethears ’Jet Black’, sötpotatis 18. Ipomea batata ’Solar tower Black’, sötpotatis klättrande. boras.se/blomsterprogram
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Fjället
19. Phlox subulata ’Amazing Grace’, mossflox 20. Stipa tenuissima ’Pony Tail’, fjädersvansgräs 21. Muehlenbeckia
complexa, plättar i luften 22. Dichondra argentea ’Silver Falls’, njurvinda 23. Cuphea hyssopifolia, isopskufea
24. Talinum paniculatum, bärnstensvippa 25. Sagina subulata, sylnarv 26. Heuchera ’Lime Marmelade’, limegul
alunrot 27. Plectranthus argentatus ’Silver Shield’, silverljus.
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Stranden
28. Verbena bonariensis, jätteverbena 29. Cosmos bipinnatus, rosenskära 30. Armeria maritima
’Abbey Rose’, trift 31. Artemisia schmidtiana ’Nana’, krypmalört 32. Salvia farinacea, daggsalvia 33.
Dianthus deltoides ’Brilliant’, backnejlika 34. Crambe maritima, strandkål 35. Ipomea tricolor,
Rubeckia hirta var.pulcherrima ’Lemon’blomma för dagen 36. Lonicera caprifolium, kaprifol 37.
Koeleria glauca, tofsäxing 38. Leymus arenarius, ’Blue Dune’ strandråg. boras.se/blomsterprogram
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