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Begonia semperflorens
’Olympia pink’ 
Begonia

Pennisetum glaucum
’Purple baron’ 
Pärlhirs

Begonia hybrida
’Gryphon’ 

Bladbegonia

Alcea rosea 
Stockros

Delphinium elatum
’Aurora white’ 
Trädgårdsriddarsporre



Temat för sommaren 2014 är ”Romantik - från tonårsflirt till djup passion”. 
Färgsättning och gestaltning av planteringarna har därför fått romantiska 
förtecken, i form av välkända kärlekssymboler likväl som svulstiga och 
kärlekskranka arter. 

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 100 olika blomsterfat utspridda 
i stan! I år introducerar vi också en ny typ av blomsterfat för att ge de 
vackra blommorna en än finare fas.

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 under en kärleksfull och 
svärmande sommarpromenad?

Årets sommarblommor är här!

BLOMSTERFAT   PLANTERINGAR
Torget     Brunnsparken 
Torggatan    Engelska parken
Drottninggatan   Societetsparken
Kungsgatan    Järnvägsparken
Gallerian    Brännvinsringen
Järnvägsstationen   Drottning Blankas plats
Societetsparken   Stadshus A 
Sjöallén    Stadsfiskalen
Hamnen    Skansgatan
Breareds torg    Magasinsgatan
Veddige    Östergården
Bua     Nöjesparken
     Eskils park
     Kvarteret Berget
     Tvååker

Stadshus A

Calocephalus 
brownii

’Silvergerlang’ 
Silvergirlang

Heliotropium 
arborescens
’Mini marine’ 
Heliotrop

Hibiscus
’Red shield’ 

Hibiskus

Begonia x tuberhybrida
’Non stop deep rose’

Begonia

Pennisetum macrourum
’White lancer’ 

Svansborstgräs

Begonia 
x tuberhybrida
’Non stop pink’

Begonia

Begonia 
x tuberhybrida
’Go go cherry’

Begonia

Begonia semperflorens
’Senator white’ 
Begonia Begonia semperflorens

’Senator rose’ 
Begonia



Pennisetum virgatum 
’Fireworks’ 
Jungfruhirs

Cosmos bipinnatus
’Sonata pink blush’ 

Rosenskära

Cosmos 
atrosanguineus
’Chocamocha’ 
Rosenskära

Thunbergia alata
’Susie white with eye’ 
Svartöga

Scaevola aemula
’Abanico pink’ 

Femtunga
Petunia surfinia

’White’ 
Petunia

Dichondra
’Silver falls’ 
Njurvinda

Pelargonium geranium
’Maverick quicksilver’ 

Pelargon

Digitalis purpurea
’Camelot white’ 
Fingerborgsblomma

Begonia hybrida
’Gryphon’ 
Bladbegonia

Blomsterfat AEngelska parken
Södra Hamnvägen

Cosmos sonata
’Carmine’
’White’
’Pink’ 
Rosenskära

Senecio cineraria
’Silverrado’ 
Silverek

Muhlenbeckia
complexa
’Minero giga’ 
Slideranka

Scaevola aemula
’Surdiva white’ 
Femtunga

Antirrhinum majus
’Rocket deep red’
’Rocket rosa’
’Ribbon light pink’ 
Lejongap

Eucalyptus polyanthemos
’Silbertropfen’ 

Eucalyptus

Gaura  lindheimieri
’Gambit white’ 

Sommarljus

Physostegia virginiana
’Crystal peak white’ 

Drakmynta

Senecio cineraria
’Cirrus’ 
Silverek

Begonia tuberhybrida
’Pinup rose’ 

Begonia
Salpiglossis sinuata
’Royale chocolate’ 
Trumpetblomma



Blomsterfat B
Pennisetum virgatum

’Heavy metal’ 
Jungfruhirs

Digitalis purpurea
’Camelot white’ 
Fingerborgsblomma

Digitalis purpurea
’Camelot rose’ 
Fingerborgsblomma Cosmos bipinnatus

’Sonata pink blush’ 
RosenskäraGaura 

lindheimieri
’Gambit white’ 

Sommarljus

Pelargonium geranium
’Maverick quicksilver’ 

Pelargon

Gypsophilia 
paniculata 

’Festival white’
Brudslöja

Dichondra
’Silver falls’ 
Njurvinda

Scaevola aemula
’Abanico pink’ 

Femtunga

Petunia surfinia
’White’ 
Petunia

Brunnsparken

Cosmos 
atrosanguineus
’Chocamocha’ 
Rosenskära

Cosmos bipinnatus
’Sonata white’ 
Rosenskära

Dahlia x pinnata
’Park Princess’ 

Terrassdahlia

Verbena bonariensis 
Jätteverbena

Gaura lindheimieri
’Gambit white’ 

Sommarljus

Pelargonium geranium
’Maverick quicksilver’ 

Pelargon

Scaevola aemula
’Abanico pink’ 
Femtunga

Scaevola aemula
’Saphira’ 

Femtunga


