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Tisdag 14 februari 18.30 – Årsmöte med föredrag                              
Kvällen inleds med föredrag ”Farmors bärträdgård och farfars plommon- och körsbärsträd” med Inger 
Hjalmarsson, POM i Alnarp. Årsmötesförhandlingar. Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund                                                   
Avgift: Fritt inträde för medlemmar, övriga 50 kr för föredraget. Föreningen bjuder på kaffe.
Växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.

Söndag 4 mars 10.30 - 14.30 - Beskärning av fruktträd                           
Henrik Strid från Äpplets hus i Kivik visar hur man renoverar ett kraftigt 30 år gammalt äppelträd. Vi får 
även hjälp med yngre träd samt en lektion i ympning. Vi träffas i en privat trädgård. Adress får du vid 
anmälan. Föranmälan senast 27/2 till Åsa 046-136734 eller asalb@telia.com
Avgift: 150 kr. Max 16 deltagare. Soppa, kaffe och tilltugg ingår.
 
Tisdag 20 mars 19.00 - Miljötänk i trädgården                                                                                                               
Humanekolog Folke Günther berättar om sin bevattningsanläggning på Gotland där man satsar på återan-
vändning av vatten, en metod som får plats i ett normalt växthus, samt hur man gör biokol som jordför-
bättring och hur man tillverkar en fontän driven av solenergi. 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.

Söndag 25 mars 14.00 – Vårkänning på Kulturen med Lennart Engstrand   
Vårens ankomst – det skall firas! Lennart Engstrand, välkänd profil i Lund och Botaniska trädgården, 
berättar om ”Vanliga och märkvärdiga träd”. Plats: Kulturen, Auditoriet.
Avgift: Gratis för medlemmar i Lunds trädgårdssällskap eller Kulturen, övriga 100 kr. Blomsterförsäljning 
m m i anslutning till evenemanget.  

Torsdag 12 april 19.00 - Trädgårdsdesign med Vi tre & trädgård                           
Vad säger din entré om dig? Trädgårdsformgivarna Vi tre & trädgård drivs av lusten att odla och gestalta 
trädgårdar. Föredrag om entréer med tips om hur man skapar en personlig framsida.
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.

Lördag 5 maj 11.00 - Villaträdgård på Linero                                                                  
Möt våren i en Ulla Mohlin-inspirerad villaträdgård på Linero. Trädgården har 20 år på nacken och rym-
mer dekorativt utformade rabatter där ovanliga träd med vacker bark bildar stommen. En trädgård där lök-
växter och julrosor trivs och kungsängsliljor sprider sig villigt. Adress får du vid anmälan. Max 20 pers. 
Föranmälan senast 2/5 till Kristina 046-149286 eller kristina.appelqvist@gmail.com
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr

Onsdag 23 maj 18.30 – Vandring i trädgård i Dalby.                             
Den stora ”paradisiska” trädgården är fylld av rosor, rododendron, klematis och många andra blommor. 
Ägarinnan gillar växter som bildar ”gardiner” och berättar entusiastiskt om sina trädgårdsrum i olika 
färger. Adress får du vid anmälan. Max 20 personer. Föranmälan senast 20/5 till Malou 046-147450 eller 
malou.schonstrom@gmail.com. 
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr

Lördag 26 maj 11.00 - 1300 – Växtmarknad i Botan                             
Passa på att fynda växter på vår traditionella vårmarknad, där du som medlem även kan sälja ditt över-
skott. Botaniska trädgården lockar med godbitar ur sitt sortiment.
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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:

► Art Flower, Karl XI-gatan 3 A, Lund, 046-70 00 49.
► 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.
► Karins Trädgårdsresor, Box 4055, 227 21 Lund. 
På valfri endagsresa. 046–39 99 69, 0733–62 75 92,  
www.karins-tradgardsresor.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  
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).

Måndag 11 juni 18.00 - Trädgård för olika faser i livet                                   
Vi besöker en villaträdgård på Mårtens Fälad med klippt buxbom, bambulund, terrasser och stenmur. Här 
finns kryddträdgård, sparris- och grönsaksland, blommande rosor och pioner.
Adress får du vid anmälan. Max 20 pers. Föranmälan senast 7/6 till Britt-Marie 046-324315 eller  
info@lundstradgardssallskap.se. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr

Lörd/sönd 16-17 juni kl 10.00-12.00 – Humlebacken, en trädgård i förändring                                                                                                               
En trädgård i Värpinge by som omvandlats från gatumark till köksträdgård därefter till dagens trädgård, 
uppbyggd under sju år. Dess grundstomme förstördes av buxbomssjukan - hur bygger man upp på nytt? 
Dessutom ett nytt orangeri - ännu en förändring i en dynamisk trädgård.  
Adress får du vid anmälan. Max 20 pers per tillfälle. Föranmälan senast 12/6 till Britt-Marie 046-324315 
eller info@lundstradgardssallskap.se. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr

Onsdag 27 juni kl 18.00 - Två trädgårdar i Södra Sandby                                        
Vi besöker två vitt skilda trädgårdar. I den ena har växtval och artrikedom fått styra planeringen. I den 
andra, indelad i rum, är form och struktur viktigt och genomtänkt design pryder den formklippta grönskan. 
Adress får du vid anmälan. Max 20 pers. Föranmälan senast 24/6 till Åsa 046-136734 eller  
asalb@telia.com. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr

Onsdag 4 juli 18.00 – En modern trädgård i Staffanstorp                                                   
Denna lilla trädgård korsas av en konstgjord vattenåder som mynnar ut i en bassäng med levande fiskar. 
En annorlunda trädgård med granitstenar, nivåskillnader och illumination. Adress får du vid anmälan.  
Max 30 pers. Föranmälan senast 1/7 till Boel 046-307879 eller boel.peterson@telia.com
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr


