Program 2017

Parkguidningar

Lördagen den 22 april kl. 10.00 – 12.00

Vårvandring i Biparadiset, Bokhultet
En vandring bland vilda bin och blommande sälgar i naturreservatet Bokhultets biparadis.
Samling: Parkeringsplatsen vid Biparadiset, Bokhultet
Medverkande: kommunekolog Martin Unell och biolog Tobias Ivarsson

Lördagen den 29 april kl. 10.00 – 12.00

Vårvandring på Åsslingan, Evedal
En sex kilometer lång vandring på rullstensåsen tur och retur till Kronobergs slottsruin. Upplev den
tätortsnära naturens rofylldhet och stillhet. Under turen får du ta del av Trädprogrammet för Växjö
kommun.
Samling: Vid parkeringen framför Evedals värdshus
Medverkande: friluftssamordnare Peter Lönn, kommunekolog Martin Unell Växjö kommun

Söndagen den 21 maj kl. 10.00 – 13.00

Trummens dag
På en promenad längs Trummens strand finns olika stationer med information om hur sjömiljön ska
förbättras. Om du har flytväst och oömma kläder kan du åka med och se hur reduktionsfisket går till. Under
dagen anordnas även promenader med kulturperspektiv runt Trummen och upplev Linnéträdgården i sin
vårskrud med blommande buskar, träd, perenner och lökar.
Samling: Vid Linnéträdgården Trummens strand
Medverkande: Magnus Böklin och Jesper Björk-Rengbrandt från Klara Vatten AB, Professor Adam Hoffman,
University of Dubuque, stadsträdgårdsmästare Ewa Eklind Blomkvist, sjömiljöansvarig Andreas Hedrén,
kulturutvecklare Fredrik Sandblad Växjö kommun.

Måndagen den 12 juni kl. 18.00 – 19.30

Linnés arboretum i Teleborgskogen
10-års jubileum i Linnés arboretum. En vandring tillsammans med forskare från Alnarp bland spännande
växter från Asien, Nordamerika och Nordeuropa.
Samling: Paviljongen, Teleborgsskogen
Medverkande: Kenneth Lorentzon, Roland Gustafsson, SLU Alnarp, Lars Andersson och Ida Karlsson, Växjö
kommun

Ingen föranmälan, ingen kostnad
Gruppbokningar enligt överenskommelse
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Fortsättning från föregående sida
Onsdagen den 9 augusti kl. 18.00 – 19.00

Grönsaksodling i Östrabo Ekobacke
Ett besök i grönsakslandet med promenad genom Östrabo Ekobacke. Vi får ta del av tankarna bakom årets
odling och får lite odlingstips på spännande grönsaker och kryddor.
Samling: Vid försäljningsboden vid Östraboallén
Medverkande: trädgårdsmästare Eva Lennartsson, Växjö kommun och odlare från Macken

Onsdagen den 16 augusti kl. 18.00 – 19.00

Sensommarblomning i Linnéparken
På en promenad genom Linnéparken får vi uppleva dess sommarprakt med blommande träd, buskar,
perenner och annueller. Vi får även ta del av tankarna bakom årets sommarblomsplantering med temat
”Vincent van Gogh” som består av en stor mängd olika ettåriga blommor.
Samling: Vid Växjö domkyrka
Medverkande: parkchef Malin Karlsson och landskapsarkitekt Marielle Almqvist, Växjö kommun

Söndag den 27 augusti kl. 10.00 – 15.00

Naturens dag
En dag där besökare kan prova på olika friluftsaktiviteter med handledare från friluftsorganisationer och
kommunen. Vi får höra hur kommunen arbetar för friluftslivet och ekosystemtjänster. Ta med egen
utrustning utifrån dina val i programmet. Exempelvis cykel, fika, kikare, liggunderlag eller fiskeutrustning.
Samling: Start från Biparadiset, Bokhultet
Medverkande: Ett flertal lokala friluftsorganisationer. Kommunekolog Martin Unell och friluftssamordnare
Peter Lönn, Växjö kommun.

Söndagen den 3 september kl. 11.00 – 13.00

Höstvandring i Fyllerydsskogen (svamp)
Med kunniga guider får vi veta mer om den unika och spännande livsmiljön i naturreservatet Fylleryd.
Samling: Parkeringen vid Vais-stugan.
Medverkande: kommunekolog Martin Unell och svampkännare Ann-Christin Nyström

Ingen föranmälan, ingen kostnad
Gruppbokningar enligt överenskommelse

