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GUNTORP. I onsdags 
hade Maria Corbett 
bjudit in gruppen Träd-
gårdsälskare i Ale till 
grillfest i sin trädgård i 
Guntorp. 

Rundtur på tomten, 
byte av plantor och 
grillning bidrog till 
kvällens höga trivsel-
faktor.

Ett 30-tal medlemmar hade 
samlats i Maria Corbetts 
trädgård på onsdagskväl-
len. Såväl gammal som ung 
beundrade den häpnads-
väckande naturen och det 
nybyggda växthuset, som av 
en slump även blev ett pool-
hus.

– Tanken var att jag bara skulle ha mina växter där 
inne, men mina två tonår-
ingar tyckte att det skulle 
vara perfekt att även ställa in 
en pool. Tack vare värmen 
blir vattnet snabbt tempere-
rat, så den har allt kommit 
till användning under som-
maren.

Hon är grundare till stu-
diecirkeln som startade efter 
en plantbytardag på Surte 
glasbruksmuseum för åtta 
år sedan. De 75 medlem-
marna i Trädgårdsälskare i 
Ale ordnar flera träffar varje 
år där de besöker varandras 
trädgårdar, ordnar aktivite-

ter och ibland åker på bussre-
sor. Förra veckan besökte de 
Thunbergs Handelsträdgård 
i Skepplanda och fick tips på 
hur man förbereder växterna 
inför vintern. 

Man behöver inte ha en 
egen trädgård för att bli 
medlem, utan alla är väl-
komna. 

Ovanliga plantor
Vid årsskiftet lämnade Maria 
Corbett över ordförandepos-
ten till Barbro Wallenius, 
som även hon fanns på plats 
under den festliga samman-
komsten. 

– Vi har alltid trevligt på 
våra träffar. Under hösten 
har vi ytterligare tre aktivi-
teter inplanerade. Vid nästa 
tillfälle kommer vi att göra 
en höstkruka och sedan är 
det dags att plantera lökväx-
ter, bland annat amaryllis. 
Innan jul har vi även bestämt 
att vi ska träffas och tillverka 
dörrkransar. Dessa aktivi-
teter kommer att hållas hos 
Blomsterriket i Nödinge.

Efter att medlemmarna 
visats runt i den magnifika 
trädgården hade det blivit 
dags att byta plantor och 
många passade på att få med 

sig en ny sort hem.
– Många av plantorna är 

ovanliga och dyra om man 
skulle köpa dem av en bloms-
terhandlare. Istället byter vi 
både stickningar och fröer 
med varandra. Jag har flera 
olika blomstersamlingar och 
pelargonier är en favorit, 
säger Maria Corbett.

För trädgårdsälskarna 
finns det inget dåligt väder 

och regnet som hängde i 
luften under onsdagskväl-
len hindrade inte den glada 
stämningen. Innan mörkret 
gjorde sitt intrång hade gril-
len hunnit tändas och delta-
garna kunde glädjas åt ännu 
en lyckad sammankomst.

Festen blomstrade trots regnet
– Trädgårdsälskare i Ale hade sammankomst i Guntorp 
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Gemenskap. Ett 30-tal medlemmar i Trädgårdsälskare i Ale samlades i onsdags kväll hos 
Maria Corbett i Guntorp för att umgås, byta plantor och grilla.

Växt- och poolhus. Maria Corbett med Anne-Marie Anders-
son i sitt växthus som även rymmer en pool.

Värdinnan. Maria Corbett 
visade gästerna runt i sin 
magnifika trädgård.
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