Hösten 2015
Torsdag 9 juli 17.00 – 20.00 – Gessie Örta & Rosengård

Claes Nilsson har öppet för oss mellan 17 och 20 – vi har vår vanliga medlemsrabatt på 10%.
Från 18.00 berättar Claes om sina favoriter rosor och pelargoner.
Adress: Gessievägen 20, Vellinge. Ingen föranmälan. Ingen avgift.

Torsdag 13 augusti 17.30 – Trädgård i Torna Hällestad

Repris på en uppskattad visning. En stor personligt utformad trädgård med tyngdpunkten på grönsaksodling men som även rymmer växthus, dammar, orangeri och biodling. Galleriet hålls öppet.
Max 25 personer. Adress får du vid föranmälan senast 8/8 till marianne.fridolf@telia.com tel 076
7757150. Avgift: medlem 30 kr, övriga 60 kr.

Tisdag 25 augusti 17.30 – Lackalänga trädgård

Vi besöker Lackalänga Trädgård där Lena Holgersson berättar om årets perenn och om gräs och visar oss
olika sorter. Möjlighet att handla. Ingen föranmälan. Ingen avgift.

Lördag 5 september 8.30 – 18.00 – Bussresa till Halland

Första stopp blir en guidning i Laholms Stadspark, Peter Gaunitz´ skapelse. Därefter äter vi lunch vid
Lagan, antingen i Fiskrökeriet på egen hand eller intar medhavd matsäck. Vi åker vidare till Minnenas
trädgård i Våxtorp. Även här ingår guidning. Till sist besöker vi Horsabäckens perenner där vi kan inhandla växter och ta en kaffepaus. Minst 20 pers. Bindande anmälan senast 5/8 till marianne.fridolf@telia.com
tel 076 7757150. Avgift: medlem 400 kr, övriga 550 kr.

Söndag 13 september 16.00 alt 17.30 – Stadsträdgård hos Izabella

Villaträdgård från 70-talet som successivt omarbetats. Växthus och vinterbonat uterum samt en japansk
del med bambu, lönnar, slingrande murgröna. En öppen del med mindre, rund gräsmatta, formade buxbomsklot, vatten och vind. Max 20 personer per visning. Adress får du vid föranmälan senast 4/9 till ann.
helen.arvidsson@lsn.se tel 070 7713819. Avgift: medlem 30 kr, övriga 60 kr.

Lördag 19 september 13.00 – 15.00 – Växtmarknad i Botan

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

Onsdag 23 september 19.00 – Vårlökar

Eva Fristedt från ’Narciss och Tulpan’ berättar om tulpaner, narcisser och övriga vårlökar och hur du får
dem att trivas. Hon tar med lökar till försäljning.
Plats: Bantorget 5, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 30 kr, övriga 60 kr.

Lördag 26 september 13.00 – 16.00 – Kolonibesök

Vi är välkomna till höst- och skördefest på Öster II, Östra Fäladsvägen i Lund. Vi besöker de olika kolonierna som de är i höstfägring där en vattenkanna utanför grinden betyder ”Välkommen”.
Ingen föranmälan. Ingen avgift.

Lördag 3 oktober 11.00 – Solnäs

Vi besöker gårdsbutiken Solnäs som numera är en del av Kiviks Musteri. Vi får visning av odlingarna och
verksamheten. Det kommer även att finnas möjlighet att få artbestämning på medhavda äpplen. Restaurang finns för den hungrige. Max 25 pers. Plats: på väg 16, 300 m öster om E6 mellan Lund och Bjärred,
Fjelievägen 112, Bjärred. Föranmälan senast 21/9 till kristina.appelqvist@gmail.com tel 070 9520102.
Avgift: medlem 30 kr, övriga 60 kr.

Torsdag 8 oktober 19.00 – Hydroponisk odling

Niklas Hjelm, http://www.hemmaodlat.se, berättar om hur du lyckas med odling på fönsterbrädan året runt
med hydroponisk odling. Växtlotteri – ta gärna med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 30 kr, övriga 60 kr.
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Måndag 19 oktober 19.00 – Odla rosor

Föredrag av Lars-Gunnar Lindberg, ordförande i Sydrosen, som pratar om odlingsvärda rosor och de bästa
odlingsbetingelserna. Växtlotteri – ta gärna med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 30 kr, övriga 60 kr.

Onsdag 4 november 19.00 – Trädgårdsdesign

Inspiratör och bloggare Maria Sundström skriver om trädgårdsdesign och inredning på http://www.almbacken.se. Hon berättar om hur man kan tänka och planera för att få en grön oas med sammanhållen stil.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 30 kr, övriga 60 kr.

Tisdag 17 november 19.00 - Trädgårdsbokprat

Arena bokförlag (Arkitektens trädgård, Smultron och Kål) tillsammans med Akademibokhandeln Gleerups
presenterar inspirerande trädgårdslitteratur.
Plats: Akademibokhandeln Gleerups, Stortorget 2, Lund. Bindande anmälan senast 16/10 till jeanna.reed@
akademibokhandeln.se tel 010 7441303. Avgift inkl lätt förtäring och vin 100 kr.

Januari, mars, maj 2016 – Studiecirkel i växtförökning

Vi träffas tre gånger och lär oss hur man förökar växter.
Första gången studerar vi insamling av frö och sår perenner och buskar.
Andra gången i slutet av mars skolar vi om våra fröplantor. Dessutom lär vi oss hur man delar knölar o
dyl. Tredje gången i maj lär vi oss sticklingsförökning. Max 12 personer (endast medlemmar). Anmälan
senast 15/12 till marianne.fridolf@telia.com tel 076 7757150.
Plats: Folkuniversitetet, Skomakaregatan 8, Lund. Materialkostnad: 100 kr.

Måndag 15 februari 2015 18.30 – Årsmöte med föredrag

Kvällen inleds med föredrag och därefter blir det årsmötesförhandlingar.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: fritt inträde för medlemmar, övriga 60 kr för föredraget.

LUNDS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP
Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårdsintresserade.
Information om föreningen 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 trädgårdsrådgivning, se tidningen Hemträdgården. Du kan även ta del av deras rabatterbjudanden, se vidare
www.tradgard.org/medlem/rabatterbjudande.html.
Medlemmar i Lunds Trädgårdssällskap har 10 % på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort hos:
► Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge,
046-52355, www.flyingeplantshop.se.
Gäller utomhusväxter till ordinarie priser.
► Däldens Trädgård & Arkitektur, Flyingevägen 5, Södra
Sandby 070-8365856, www.facebook.com/daldens.
► Gessie Örta & Rosengård, Gessievägen 20, Vellinge,
0706-466081, www.gessieortaorosengard.se
► Klintebo produkter, Klintebo Gård, Höör, 0413-33085
Ring före besök! Obesprutad pil av olika sorter.
► Källsgården, Källsgården 1884, Teckomatorp,
0705-217197, www.underboken.se.

► Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik,
Lilla Fiskaregatan 19, Lund, 046-121755,
www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se.
► Löddeköpinge Plantskola, Landskronavägen,
Löddeköpinge, 046-705202, www.plantis.org.
► Mårtenstorget, Torbjörn Hellström. Köp för 100 kronor
och få 20 kronor rabatt.
►Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp, 040-445253,
www.tirupsortagard.se. Gäller plantskoleväxter.
► ÖSPAB, Phils väg, St. Uppåkra, 046-151212,
www.ospab.com. Plantskoleväxter (ej säsongsväxter).

