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Tisdagen 5 juli 16.00  – Gröna tak
Vi besöker Augustenborgs Botaniska Takträdgårdar i Malmö. Vår guide Louise Lundberg berättar 
och visar hur man kan använda gröna tak för stadens miljö och trivsel. Vi vandrar säkert på taken. 
Det finns hiss och det är handikappanpassat. Vi träffas på Ystadsvägen 56 i Malmö kl.15.50. Besök 
gärna hemsidan www.greenroof.se. 
Föranmälan senast 3/7 till Kristina 046-14 92 86 eller info@lundstradgardsallskap.se 
Avgift: medlem 80 kr, övriga 100 kr.

Onsdag 27 juli 18.00 – Flera trädgårdar i en 
En trädgård i Lund som har en naturträdgård med dammar bäck och vattenfall, stenparti med stora 
stenblock, en skogsstig genom rododendronlund, en morisk trädgård i andalusisk stil samt orangeri, 
örtagård och liten köksträdgård.
Adress får du vid anmälan. Max 20 pers. Föranmälan senast 25/7 till Margareta 046-211 30 11 eller 
till info@lundstradgardssallskap.se.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. 

Torsdag 18 augusti 18.00 – Besök på en innergård i Lund  
Ett tillfälle att ta en titt in i en av Lunds gröna innergårdar och se vad som går att åstadkomma utan 
egentlig trädgård mitt i centrum! Sonjas egen del består av upprivna stenplattor med mindre plante-
ringar samt för övrigt krukodling. Gården består dels av grannarnas uteplatser, dels av gemensamt 
anlagda rabatter, gräsmatta, fruktträd och en massa buskar. 
Adress får du vid anmälan. Max 30 pers. Föranmälan senast 15/8 till Britt-Marie 046-32 43 15 eller 
till info@lundstradgardssallskap.se.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Lördag 3 september 11.00 – Trädgårdsvandring i Östra Torn
Vi besöker tre trädgårdar längs den gamla bygatan, var och en med sin speciella karaktär. Ägarna 
kommer själva att berätta. Vi börjar i Märta Grips engelskinspirerade trädgård, fortsätter till Hans 
Ahlström och bysmedjans relativt ursprungliga och avslutar med kaffe i Gerda Wisslers lummiga 
oas.
Adress får du vid anmälan. Max 20 pers. Föranmälan senast 31/8 till Åsa 046-13 67 34 eller till 
info@lundstradgardssallskap.se.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Lördag 10 september 15.00 – Besök hos Linders träd i Köinge
Vi inbjuds till guidning i arboretumet med sällsynta träd från stora delar av världen, många har Peter 
drivit upp från frö och många är också vildinsamlade. Här finns också tillfälle till växtinköp av 
ovanliga växter. Se hemsidan för sortimentlista och vägbeskrivning: www.lindersplantskola.se.  
Ingen föranmälan eller avgift.

Lördag 24 september 10.00-18.00 – Skördefest i Stadsparken
Lunds Trädgårdssällskap informerar om sin verksamhet. Ta gärna med skördeprodukter av olika
slag, som din favoritinläggning eller sylt som vi säljer till allmänheten.
Plats: Vid växthuset i Stadsparken.
Kontaktperson: Irina 070-5653728

Lördag 1 oktober 11.00-13.00 – 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 lockar med godbitar ur sitt sortiment.
Plats: Vid växthusen i Botaniska trädgården.
Ingen föranmälan eller avgift. 
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LUNDS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 
Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårdsintresserade. Information om fören-
ingen 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:

► Karins Trädgårdsresor, Box 4055, 227 21 Lund. 
10 % på valfri endagsresa. 046–39 99 69, 0733–62 75 92, 
www.karins-tradgardsresor.se. 
► Art Flower, Karl XI-gatan 3 A, Lund, 046-70 00 49.
► BlueSage, Svenshögsvägen 5, Lund, 073-600 01 82 
mellan 9.00-10.30, www.bluesage.se. Gäller vid direktköp 
och webbeställningar som avhämtas på plantskolan. 
► Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge,  
046-52 355, www.flyingeplantshop.se. Gäller utomhusväx-
ter till ordinarie priser.
► Gessie Örta & Rosengård, Gessievägen 20, Vellinge,  
0706-46 60 81, www.gessieortaorosengard.se.
► KLINTEBO produkter, Klintebo Gård, Höör,  
0413-330 85 Ring före besök! Obesprutad pil i olika sorter 
och färger.

► Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik,  
Lilla Fiskare gatan 19, Lund, 046-12 17 55,  
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.
► Mårtenstorget, Torbjörn Hellström. Köp för 100 kro-
nor 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).

Tisdagen den 25 oktober 19.00 – Växthusodling
Helena Karlén från Alnarp ger råd om odling i kallväxthus och i uppvärmningsbara växthus. Hur
sköter man växthuset, tar hand om eventuella skadeangrepp, lättodlat och att prova det som är lite
svårare att odla etc.
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund. Ingen föranmälan.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.
Kaffe, växtlotteri - ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.

Onsdag 16 november 18.30 – Min trädgård på skotska Atlantkusten 
Åsa Lindquist-Bush berättar och visar bilder från sin trädgård i Skottland, en trädgård där hon utma-
nat många vilda stormar.
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. 
Kaffe, växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.

Tisdag 14 februari 2012 18.30 – Årsmöte med föredrag
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund.
Fritt inträde för medlemmar – Lunds trädgårdssällskap bjuder på kaffe. Växtlotteri – ta med växter, 
fröer eller annat förknippat med trädgård.


