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vänd →

Lunds Trädgårdssällskap bjuder på kaffe vid alla föredrag på IOGT, Bantorget 5 i Lund.
Ta gärna med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård till växtlotterierna.
Antal personer i IOGT´s lokaler är begränsat till 80.

Lunds Trädgårdssällskap fyller 10 år. Det ska firas. Program kan därför anordnas spontant under året av  
medlemmar. Vi informerar om dessa på hemsidan och via mail till alla som lämnat mailadress.

Torsdag 7 augusti 18.00 – Trädgård i Dösjebro
Besök i trädgård om 5 000 kvm med flera alléer, mängder av självsådd lavendel, vildängar och perenn-
planteringar.
Max 20 personer. Adress får du vid anmälan senast 1/8 till Madelene, svartberg@hotmail.com eller 
0725-19 26 47. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Onsdag 20 augusti 18.00 – Koloni i Kävlinge
Visning i det drygt 100-åriga koloniområdet vid Kävlingeån, och därefter besök i en välplanerad och 
rikt varierad koloniträdgård med perenner, grönsaker, slingrande gångar och växthus.
Max 20 personer. Adress får du vid anmälan senast 17/8 till barbro.lefevre@telia.com eller 046-12 86 
81. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Torsdag 28 augusti 17.30 – Trädgård i Torna Hällestad
Stor trädgård med självhushållning vad gäller grönsaker, men här finns även dammar, växthus, orang-
eri, pergola och bigård.
Max 30 personer. Adress får du vid anmälan senast 20/8 till katarina.kajo.johansson@telia.com eller 
046-13 28 36. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Måndag 1 september 18.00 – Två trädgårdar i Södra Sandby
Två bra exempel på hur man på olika sätt kan förvandla en vanlig 70-talsträdgård till en lummig oas. 
Båda har rumsindelning med mysiga sittplatser och lugn färgskala.
Max 30 personer. Adress får du vid anmälan senast 25/8 till katarina.kajo.johansson@telia.com eller 
046-13 28 36. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Lördag 6 september 8.30 - 17.30 – En resa i Trädgårdstoppens spår
Vi besöker tre kända trädgårdar i nordvästra Skåne; Ulla Molins trädgård i Höganäs, Solhem i Rögle 
och Lotties trädgård i Ängelholm samt plantskolan Västragård i Varalöv, där vi äter lunch. 
Minst 25 pers. Bindande anmälan senast 11/8 till kristina.appelqvist@gmail.com eller 070-952 01 02 
eller Marianne, marianne.fridolf@telia.com eller 076-775 71 50. Avgift: medlem 500 kr, övriga 600 kr, 
vilket inkluderar förmiddagskaffe och lunch.

Lördag 13 september 10.00 - 12.00 – Växtmarknad i Botan
Vår traditionella växtmarknad är ett utmärkt tillfälle att fynda växter och för dig som är medlem att 
sälja ditt överskott. Botaniska trädgården lockar med godbitar ur sitt sortiment.
Plats: Vid växthusen i Botaniska trädgården. Ingen föranmälan eller avgift

Tisdag 16 september 19.00 – Klematis
Krister Cedergren från Cedergrens plantskola på Råå berättar om klematis, vilka sorter du bör välja och 
vad du behöver veta för att få dem att trivas.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Växtlotteri.



Hösten 2014 forts

LUNDS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 
Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårdsintresserade. Information finns på: 
www.lundstradgardssallskap.se. Kontakta oss på info@lundstradgardssallskap.se 

Medlemsförmåner
► Som medlem av Riksföreningen Svensk Trädgård får du 6 nummer per år av tidningen Hemträdgården samt gratis träd-
gårdsrådgivning, se tidningen Hemträdgården. Du kan även ta del av deras rabatterbjudanden, se http://www.tradgard.org/
medlem/rabatterbjudande.html.

Medlemmar i Lunds Trädgårdssällskap har 10 % på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort hos:

Torsdag 9 oktober 18.30 - 21.30 – Kurs i torkning och syrning. 
Ekologiske trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss blandar teori och praktik. Ta 
med kruka med franskt lock (gummilock så att det kan pysa ut lite luft) och egna grönsaker; morötter, 
vitkål, bönor eller vad du önskar. Plats meddelas i samband med anmälan.
Bindande anmälan senast 28 september till kristina.appelqvist@gmail.com eller 070-952 01 02. Minst 
12, max 15 personer. Avgift medlem 250 kr, övriga 300 kr.

Torsdag 23 okt 19.00 – Träd för små trädgårdar
Peter Linder berättar om små träd och stora buskar som går att göra om till små träd. Tips på arter, 
sorter och hur man kan plantera små grupper av träd. 
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Växtlotteri.

Tisdag 4 november 19.00 – Växter från världens ände - från natur till trädgård
Under Eric Wahlsteens, Borealis plantskola, föreläsning följer vi med till Kina och Japan. Vi tittar 
närmare på några vanliga trädgårdsväxter i naturen. Det blir också mycket nyheter!
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Växtlotteri.

Torsdag 13 november 19.00 – Bevara trädgårdsmöbler med linolja
Sonja och Hans Allbäck från Bjäresjö lär oss nytt och ”hands on” om linolja, en miljö- och människo-
vänlig produkt.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Växtlotteri.

Torsdag 12 februari 18.30 – Årsmöte med föredrag
Kvällen inleds med föredrag, och därefter blir det årsmötesförhandlingar.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: fritt inträde för medlemmar, övriga 50 kr för föredraget.

► Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge,  
046-52355, www.flyingeplantshop.se. Gäller utomhus-
växter till ordinarie priser.
► Fru Anderssons, webbshop, www.fruanderssons.se. 
Obs! 20 % rabatt på ordinarie priser (gäller ej hantverk).
► Gessie Örta & Rosengård, Gessievägen 20, Vellinge, 
0706-466081, www.gessieortaorosengard.se .
► Klintebo produkter, Klintebo Gård, Höör, 0413-33085 
Ring före besök! Obesprutad pil i olika sorter och färger, 
http://klintebo.se/ .
►Källsgården, Källsgården 1884, Teckomatorp, 070-
5217197,  http://plantorochredskap.blogspot.se.

► Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, 
Lilla Fiskaregatan 19, Lund, 046-121755,  
www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se. 
► Löddeköpinge Plantskola, Landskronavägen, Lödde-
köpinge, 046-70 52 02  
www.loddekopingeplantskola.com
► Mårtenstorget, torghandlare Torbjörn Hellström,  
www.dengamlesgard.com. Köp för 100 kronor och  
få 20 kronor rabatt. 
►Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp, 040-445253, 
www.tirupsortagard.se.  Gäller plantskolan.
► ÖSPAB, Phils väg, St. Uppåkra, 046-151212,  
www.ospab.com. Gäller krukväxter, plantskoleväxter (ej 
säsongsväxter).


