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vänd →

Tisdag 6 augusti kl 18.00 – Trädgårdsvandring i Björnstorp
Formklippt, vajande gräs, surjordsparti, litet woodland, japanska lönnar, små och stora hostor, perenner 
och mycket mer finns i denna oas. Dessutom finns pool och växthus. 
Max 20 pers. Adress får du vid anmälan senast 1/8 till Britt-Marie, info@lundstradgardssallskap.se  
eller 073 813 21 77. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Onsdag 14 augusti kl 18.00 – Två trädgårdar i Genarp
I den ena finns ett stensatt växthus och många krukodlade växter och amplar.
I den andra bildar olika sorters bambu, gräs och vatten rum i olika nivåer.
Adresserna får du vid anmälan senast 12/8 till Barbro, barbro.lefevre@telia.com eller 
046-12 86 81. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Torsdag 29 augusti kl 17.00 – 20.30  – JAS-beskärning
Henrik Strid från Äpplets hus i Kivik visar hur och varför man beskär fruktträd och bärbuskar vid 
denna tid.  Det blir 45 min teori och sedan beskärning av plommon, körsbär, persika, äpple, krusbär, 
vinbär m.m. i en privatträdgård.
Max 16 pers. Adress får du vid anmälan senast 27/8 till Margareta 0709-40 92 46 eller elinmargareta.
soderstrom@gmail.com. Avgift: medlem 225 kr, övriga 275 kr. Fika ingår.

Lördag 7 september kl 10.00 - 12.00 – Växtmarknad i Botan
Vår traditionella höstmarknad är ett utmärkt tillfälle att fynda växter och för dig som är medlem att 
sälja ditt överskott. Botaniska trädgården, som samma helg har blomstermarknad, lockar med godbitar 
ur sitt sortiment. Ett arrangemang med Botaniska trädgården.
Plats: Vid växthusen i Botaniska trädgården. Ingen föranmälan eller avgift.

Lördag 14 september – Danmarksresa med Lotte Möller som ciceron
Som resmål har vi valt två plantskolor och en privatträdgård, alla norr om Köpenhamn. Vi besöker 
Overdams plantskola som specialiserar sig på gräs, Hannas Have som är en etablerad privatträdgård, 
där vi även intar vår medhavda matsäck, samt Aldershvile kända plantskola.
Tänk på att ta med danska kontanter eftersom de här ställena inte tar svenska betalkort. Avresan sker 
från Västra Stationstorget i Lund kl 9.00. Minst 20 pers. Bindande anmälan senast 13/8 till Katarina 
katarina.kajo.johansson@telia.com eller 046-13 28 36. Avgift: medlem 350 kr, övriga 500 kr. 

Torsdag 3 oktober kl 18.00  
Njut mer av din trädgård - med trädgårdsbelysning
En ljussatt trädgård höjer nyttan och glädjen med trädgården. Trädgårdsbelysning handlar om att skapa 
effekter. Anette H Gårdhagen från Lykkans Designträdgårdar kommer att berätta om trädgårds-
belysning och demonstrera i en privatträdgård. 
Max 20 pers. Adress får du vid anmälan senast 1/10 till Britt-Marie, info@lundstradgardssallskap.se 
eller 073 813 21 77. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Torsdag 10 oktober kl 19.00 – Skörda regnvatten
Projektledare Eva Mathiasson från Skörda regnvatten-projektet på Österlen berättar om hur man kan 
samla in, hushålla med och använda regnvatten i trädgården på ett lustfyllt och estetiskt sätt. Det 
handlar om ett helt trädgårdskoncept för att göra sig mindre beroende av kommunalt renat vatten i sin 
trädgård, vilket inkluderar även växter, jord m.m.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

För alla föredrag på IOGT, Bantorget 5 i Lund gäller att Lunds Trädgårdssällskap bjuder på kaffe. 
Där är också växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.
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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 träd-
gårdsrådgivning, se tidningen Hemträdgården.

Medlemmar i Lunds Trädgårdssällskap har 10 % på 
ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort hos:
► Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge, 
046-52 355, www.flyingeplantshop.se. Gäller utomhusväx-
ter till ordinarie priser.
► GessieÖrta& Rosengård, Gessievägen 20, Vellinge, 
0706-46 60 81, www.gessieortaorosengard.se.
► Karins Trädgårdsresor, Box 4055, 227 21 Lund. 
10% på valfri endagsresa. 046–39 99 69, 0733–62 75 92, 
www.karins-tradgardsresor.se. 
► Klintebo produkter, Klintebo Gård, Höör, 
0413-330 85, www.klintebo.se. Ring före besök! Obespru-
tad pil i olika sorter och färger.
► Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, 
Lilla Fiskare gatan 19, Lund, 046-590 00 30, 
www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se.
► Linders plantskola, Köinge 6902, Hörby. 
Besök avtalas på 0415-620 12, www.lindersplantskola.se.

► Löddeköpinge Plantskola, Landskronavägen, 
Löddeköpinge, 046-70 52 02. 
www.loddekopingeplantskola.com/
► Mårtenstorget, Torbjörn Hellström. Köp för 100 
kronor och få 20 kronor rabatt. 
► Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp, 
040-44 52 53, www.tirupsortagard.se. Gäller plantskolan.
► ÖSPAB, Phils väg, St. Uppåkra, 046-15 12 12, 
www.ospab.com . Gäller krukväxter, plantskoleväxter (ej 
säsongsväxter).
► Snigelshopen – Produkter mot mördarsniglar                   
Inägogatan 33A, 418 74 Göteborg, tel. 0702 473388 
www.snigelshopen.se , Koden ”lund” aktiverar rabatten på 
10%                          
► Tulpanlökar - www.tulpanlokar.se. Gäller vid beställ-
ning ur höstsortimentet på hemsidan. Ange Lunds  Träd-
gårdssällskap i meddelanderutan och välj bet mot faktura.                                                                                                                                 

Tisdag 22 oktober kl 19.00 – Stora trädgårdsdrömmar i små trädgårdar
Trädgårdsskribent Christel Kvant föreläser och ger oss tips om knepen som får den lilla trädgården att 
kännas större.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Torsdag 14 november kl 19.00 - E-planta – säkra växter för din trädgård
Hortonom Gunnel Holm berättar om E- plantesystemet som är en kvalitetsmärkning för svenska 
plantskoleväxter, samt hur man får fram bättre växter för vårt klimat. Bildvisning med tips på klematis, 
blommande buskar, mindre träd, nya e-plantor och nya fruktsorter.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Torsdag 28 november kl 19.00 - Dagliljor
Anette Nilsson berättar om dagliljans historia, gamla och nya sorter, alla begrepp som man snubblar 
över i dagliljevärlden och om hur senaste modet i dagliljevärlden ser ut idag. Ger även råd om hur du 
bäst odlar och sköter dina dagliljor, hur du sår och var du kan beställa.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Torsdag 13 februari 2014 kl 19.00 Årsmöte med föredrag
Kvällen inleds med föredrag. Därefter årsmötesförhandlingar.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: fritt inträde för medlemmar, övriga 50 kr för föredraget.


