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Tisdag 7 augusti 18.00 – Koloniområdet Täppan
Vi besöker koloniområdet Täppan och tittar runt bland flera mysiga kolonier. Samling vid Rotundan. För-
anmälan senast 2/8 till Malou 046-147450 eller malou.schonstrom@gmail.com.

Söndag 19 augusti 15.00 - 17.00 – Alnarp, Magnolior och Perenner  
Trädgårdsmästare Göran Johansson visar oss runt i ”Magnoliaskogen” där nya korsningar tagits fram som 
lämpar sig för vårt klimat. Vi avslutar vandringen med ett besök i Perennrabatterna. Samling vid Bobos 
Hjärta på Alnarpsgården. Max 35 pers. Föranmälan senast 15/8 till Åsa 046-136734 eller asalb@telia.com 
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Lördag 25 augusti 11.00  – Besök på Österlen 
Vi besöker en privat trädgård med kvarndamm i Rörum och avrundar dagen med en guidad tur i Mandel-
manns trädgårdar. Finns möjlighet till lunch där och att handla växter och höstens skörd. Adress får du vid 
anmälan, anmäl även om du vill äta lunch. Max 25 pers. Föranmälan senast 21/8 till Malou 046- 147450 
eller malou.schonstrom@gmail.com eller till Margareta 0709–409246 eller elinmargareta.soderstrom@
gmail.com 
Avgift: medlem 50 kr, övriga 100 kr. 

Torsdag 30 augusti 18.00 – Kolonivandring Öster 2  
Vi återbesöker Anki Dellgårds och Pi Pilottis koloniträdgårdar på Öster. Ankis stuga är från 1927 och med 
en trädgård som beskrivs som ett ”buxbomsbroderi”. Anki är ”fritidskeramiker” och har en del installa-
tioner i såväl trädgård som växthus. Max 20 pers. Adress får du vid anmälan. Föranmälan senast 27/8 till 
Lena 046-389820 eller lena_ymen@yahoo.com

Lördag 8 september 10.00 - 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

Söndag 9 september 10.00 - 16.00 – Betonggjutning
Kurs i betonggjutning hålls på Kvarntorps gård med Marie och Jan-Åke Larsson. Olika sorters cement och 
nät finns på plats. Ta med matsäck till fika på terrassen i en underbar trädgård. Adress och vad du behöver 
ta med dig får du veta vid anmälan. Max 10 pers. Föranmälan senast 5/9 till Åsa 046-136734 eller asalb@
telia.com 
Avgift: 200 kr betalas direkt till ägarna. 

Måndag 17 september 19.00 – Vilda bin i trädgården 
Anna Persson, doktor i ekologi, berättar om humlor och vilda bins ekologi, hur man gynnar dem i träd-
gården och hur din trädgård gynnas av dem. Exempel på hur du själv kan bygga insektsholkar kommer att 
visas. 
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.

Torsdag 4 oktober 19.00 – Jord och gödning
Lasse Svensson från Emmaljunga Torvmull informerar om allt vi behöver veta om jordförbättring och 
gödning för trädgården.
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.
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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  
trädgårdsrådgivning, 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. 046–399969, 0733–62792, 
www.karins-tradgardsresor.se.  
► Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge,  
046-52355, www.flyingeplantshop.se.  Gäller utomhus-
växter 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.
► Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, 
Lilla Fiskaregatan 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
► Mårtenstorget, Torbjörn Hellström. 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).

Måndag 22 oktober 19.00 – Ett år i min trädgård
John Taylor, trädgårdsmästare i Malmö Slottsträdgård och känd från trädgårdsprogram i TV, berättar om 
ett intensivt år med säsongsväxlingar i Slottsträdgården. 
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.

Torsdag 15 november 19.00 – Biologiskt växtskydd 
Vad är biologiskt växtskydd? Hur kan man ta hjälp av nyttodjur och andra naturliga fiender för att hålla 
växterna fria från skadegörare? Johanna Jansson från Jordbruksverkets växtskyddscentral berättar. 
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 12 februari 2013 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.


