Våren 2014
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.
Aktiviteter kan med fördel anordnas spontant under året av medlemmar.
Vi informerar på hemsidan och via mail till alla som lämnat mailadress.

Torsdag 13 februari 18.30 – Årsmöte

Kvällen inleds med föredrag av vår förbundsdirektör Ingrid Ekrem, som berättar om Riksförbundet
Svensk Trädgård med mera. Därefter årsmötesförhandlingar.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: fritt inträde för medlemmar, övriga 50 kr för föredraget.

Torsdag 27 februari 19.00 – I skuggans rike

Inspiratör Hannu Sarenström – Om vårlunden och dess vackraste växter, med odlingsråd, samplanteringar som ger skönt skimmer till din lund i Lund. Och under sommaren när blomningen avtar är det
vackra bladmöten som ger den härligt lummiga känslan.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Tisdag 4 mars 19.00 – Grönsaksodling

Trädgårdskonsult Kim Petersson berättar om förkultivering och odling av bönor, chili och bladgrönsaker och presenterar årets nyheter.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Växtlotteri.

Torsdag 20 mars 19.00 – Dessa fantastiska nävor

Ulla Hårde, journalist med trädgård och arkitektur som specialitet, berättar och visar bilder på en av
sina favoriter i trädgården - nävorna. Denna användbara och stryktåliga perenn finns i ca 400 arter. Vi
kommer att få tips på bra sorter, hur de sköts och var de passar in.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Växtlotteri.

Tisdag 1 april 19.00 – Planera för höstprakt i trädgården

Författaren och trädgårdsskribenten Susanna Widlundh ger inspiration och tips till hur man skapar en
fin höstträdgård med sin bok ”Härliga höst” som utgångspunkt.
Plats: IOGT:s lokaler. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Växtlotteri.

Söndag 13 april 13.00-16.00 – Vårkänning på Kulturen

Författare Sanna Töringe inspirerar på temat ”Paradiset – underbart, enkelt och lite lagom slarvigt i
trädgården” kl 14.00 – 15.00 i Auditoriet, Vita huset.
Försäljning av blommor i trädgårdsrummet.
Fritt inträde för Lunds Trädgårdssällskaps och Kulturens medlemmar.

Lördag 10 maj 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.
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Onsdag 21 maj 18.00 – Besök i finsmakarträdgård i Vallkärra

Bakom höga häckar i ett vanligt villaområde döljer sig en riktig trädgårdspärla. Här finns exotiska träd,
damm med brygga, växthus, formklippt och färgmatchade rabatter. Och nu i maj blommar tulpanerna!
Max 30 personer. Adress får du vid anmälan senast 17/5 till Katarina.kajo.johansson@telia.com eller
046-13 28 36. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Torsdag 12 juni 18.00 – Stadsträdgård i Lund – grönt men ingen gräsmatta

En trädgård med olika rum i en mild färgskala där perenner dominerar tillsammans med rosor och
gröna häckar.
Max 20 personer. Adress får du vid anmälan senast 9/6 till malou.schonstrom@gmail.com eller 070
888 78 29. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Onsdag 18 juni 18.00 – Stadsodling – något nytt och spännande

Vi får se hur Lunds kommun genomför detta projekt för sina invånare på Brunnshög.
Max 20 personer. Adress får du vid anmälan senast 16/6 till malou.schonstrom@gmail.com eller 070
888 78 29. Ingen avgift.

Torsdag 26 juni 18.00 – Besök i Ulla Hårdes trädgård

Rosornas tid är nu! Vi besöker journalisten Ulla Hårdes privata trädgård i Malmö. Då får vi se hur
nävor, perenner och rosor samsas på 1200 kvadratmeter.
Max 30 personer. Adress får du vid anmälan senast 20/6 till info@lundstradgardssallskap.se eller 073
813 21 77. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

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 http://www.tradgard.org/
medlem/rabatterbjudande.html.
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. 046–399969, 0733–62792,
www.karins-tradgardsresor.se.
► Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge, 04652355, www.flyingeplantshop.se. Gäller utomhusväxter
till ordinarie priser.
► 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/ .
► Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lilla Fiskare¬gatan
19, Lund, 046-121755, www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se.

► Linders plantskola, Köinge 6902, Hörby. Besök avtalas
på 0415-62012, www.lindersplantskola.se.
► Löddeköpinge Plantskola, Landskronavägen, Löddeköpinge, 046-7005202, http://www.loddekopingeplantskola.com/
► Mårtenstorget, Torbjörn Hellström. Köp för 100 kronor
och få 20 kronor rabatt.
► Snigelshopen – Produkter mot mördarsniglar, Inägogatan 33A, 418 74 Göteborg. Tel. 0702 473388. Koden
”lund” aktiverar rabatten på 10%.
►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).

