Program våren 2021

Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för
trädgårdsintresserade.
Information om föreningen finns på: www.lundstradgardssallskap.se och på
https://www.facebook.com/groups/353083164892355/.
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 vidare
www.tradgard.org/medlem/rabatterbjudande.html.
10 % på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort före inköp.
 Ekbacken 939, Hem & Trädgård, Brohusvägen 9, Lomma, 070 2734635,
www.ekbacken939.se. Gäller växter.
 Flora Linnéa, Gisela Trapps väg 3, Helsingborg, 042-327799,
www.floralinnea.se. Gäller rosor och perenner.
 Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge, 046-52355,
www.flyingeplantshop.se. Gäller utomhusväxter till ordinarie priser.


Gessie Örta & Rosengård, Gessievägen 20, Vellinge, 070 6466081,
www.gessieortaorosengard.se.

 Klintebo produkter, Klintebo Gård, Höör, 0413-33085. Ring före besök.
Obesprutad pil av olika sorter.
 Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik AB, Skiffervägen 23, Lund, 046-5900030,
www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se.
 Löddeköpinge Plantskola, Landskronavägen, Löddeköpinge, 046-705202,
www.plantis.org.
 Mårtenstorget, Torbjörn Hellström, 070 9242244. Köp för 100 kronor och få 20
kronor rabatt.
 Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vellinge, Allén 1, Vellinge, 040-422485,
www.tradgardsbutikenvellinge.se. Gäller endast växter.
 Rådjursshopen, störst sortiment mot rådjur, www.radjursshopen.se. Rabattkod
koloni17.
 Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp, 040-445253, www.tirupsortagard.se.
Gäller växter.
 ÖSPAB, Phils väg, St. Uppåkra, 046-151212, www.ospab.com. Plantskoleväxter
(ej säsongsväxter).

Lördag 6 mars 12.00 – Årsmöte Botaniska trädgården
Mötet blir utomhus på gräsmattan bakom gula villan i södra hörnet av Botaniska
trädgården.
Söndag 14 mars 12.30 -15.30 – Vårkänning med John Taylor
Trädgårdsmästare John Taylor kommer och ger oss handfasta grepp om hur vi ska
lösa problem och skapa en vackrare trädgård.
Försäljning av växter utanför auditoriet, bl a Cecilia Wingårdh som säljer
luktärtsfröer och sina böcker.
12.30- 15.30 Försäljning av växter utanför Auditoriet
13.00 - 14.00 Föredrag av John Taylor i Auditoriet, Vita huset
Ingen avgift för medlemmar i Lunds Trädgårdssällskap, övriga inträde till Kulturen.
Tisdag 20 april 18.00 – Visning av Botan
Sofie Olofsson visar Botaniska trädgården i Lund.
Anmälan senast 13 april till britt-marie.kapnoula@telia.com eller tel 0738 132177.
Måndag 26 april 18.00 – 20.00 Visning av träd i Malmö Folkets Park
Följ med Patrick Bellan, växttekniker och lärare i Alnarp, på en vandring bland
träden i Folkets Park i Malmö. I Patrick Bellans sällskap ser vi parken med
trädälskarens ögon och parken rymmer fler trädhistorier än vi först kanske anar.
Anmälan senast 19 april till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se eller 070 7713819.
20 april - 10 maj – Magnoliaskogen i Alnarp
Vi får en guidad tur bland tusen magnolior med material bl.a. från Kina och Japan.
Datum meddelas senare via mail, på vår hemsida och på Facebook.
Intresseanmälan senast den 10 april till barbro.lefevre@telia.com eller 070 3888681.
Tisdag 4 maj 17.30 - Visning av villaträdgård i södra Lund
Trädgård med äldre träd och formklippta städsegröna växter. Istället för gräsmatta
finns trallgångar och planteringar - tulpaner, narcisser, praktmagnolia, damm med
koifiskar.
Anmälan senast 27 april till barbro.lefevre@telia.com eller 0703 88 86 81.
Söndag 23 maj 15-00 – Trädgårdsbesök i Kågeröd
Två kära trädgårdar som växt fram under lång tid med alla växter man kan önska.
Rolf & Ulla Nilsson Normalstor villaträdgård med mycket torvanläggningar byggt
med flera rum och slingrande gångar. Rikt växtmaterial med buskar och små träd
samt stora mängder av rara örter. Rika samlingar av vildarter av pioner, liljor,
orkidéer, vitsippor och Trillium.
Ingers trädgård Se alla fina bilder på Instagram @ingerstraedgard.
Anm senast 18 maj till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se eller 070 7713819.

Onsdag 26 maj 18.00 – Visning Kulturens Östarp med Kristina Bakram
Trädgården kring Gamlegård har bevarats efter Hanna Jöns Persson, en mycket
trädgårdsintresserad och konstnärlig kvinna som utvecklade trädgården i slutet av
1800-talet och fram till sin död 1922. Vi får en visning om trädgårdens historia och
dess framtida utveckling. Anmälan senast 20 maj till kristina.appelqvist@gmail.com
eller tel 070 9520102.
Lördag 29 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 av ditt överskott. Botan säljer ur sitt förråd. Plats: vid växthusen i
Botan. Säljstart kl 10.00 prick.
Onsdag 9 juni 18.00 – St Jörgens park i Lund
Vi får en guidad tur genom den nyligen renoverade parken av landsskapsingenjör
Johan Slagstedt.
Anmälan senast 2 juni till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se eller 070 7713819.
Onsdag 16 juni 15.00 eller 17.30 – Trädgårdsbesök i Lund
Vad blev det av ”Trädgården bakom den röda tegelfasaden ”?
Anmälan senast den 9 juni till mgwahlgren@gmail.com eller tel 0723 188 295.
Måndag 21 juni 17.30 – Trädgårdsvisning Kvarntorp
En stor trädgård som har växt fram när jordbruksfastighetens mark naggats i kanten
under 20 år. Stort växtintresse finns så artrikedomen är stor. Lång rosengång
klättrande på Jan-Åkes egentillverkade svetsade rosenbågar. Dessa och spaljéer finns
även till försäljning. Marie tillverkar olika trädgårdsprodukter med betong. Damm,
stenparti, rhododendronbäddar, skog, spaljerade äppleträd.
Anmälan senast den 14 juni till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se eller 0707 713819.
Marnas trädgård
Lunds Trädgårdssällskaps medlemmar är i vår inbjudna att volontärarbeta i Marnas
Trädgård, skapad av professor Sven-Ingvar Andersson. Detta är en unik chans att få
trädgårdera i en enastående trädgård, ett levande kulturarv. Närmare information
kommer att meddelas på hemsidan, på facebook och via e-post. Redan nu ligger en
film om Marnas på hemsidan.
Anmälan till cecilia@vitreotradgard.se eller tel 0730 505804.
Söndag 4 juli 14.00 – Lilla Råkeholm
Gammal trädgård i lite vild engelsk cottagestil. Huset sägs vara ett av Billinges
äldsta. Stor trädgård med damm, lusthus, potager, grusgångar och många uteplatser
där ni kan avnjuta er medhavda fikakorg. Många gammeldags rosor och Austinrosor,
perenner och annueller.
Anmälan senast 27 juni till mgwahlgren@gmail.com eller tel 0723 188 295.
Trädgårdsvisningar: avgift 40 kr medlem, 80 kr övriga.
Trädgårdsbesöken är i första hand reserverade för våra medlemmar.

