
Program våren 2022

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
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Torsdag 3 februari 18.30 – Vintersådd med Marianne Fridolf
Vi lär oss hur man samlar in fröer, förvarar dem och hur man bäst sår perenner och
buskar. Därefter sår vi. Avgift 100 kr inkl material, fröer och kaffe. Anm snarast
möjligt till info@lundstradgardssallskap.se

Onsdag 9 februari 19.00 – Föreläsning av Madeleine Gross Liljenström
Madeleine berättar om odling i trädgården där både nybörjaren och den erfarne får
veta hur man skapar en torktålig och vattensnål småskalig odling. Växtlotteri.

Torsdag 17 februari 18.30 – Årsmöte
Vi inleder med föredrag av Håkan Wallander, professor i markbiologi, på temat jord.
Håkan har bl a skrivit boken Jord. Fritt inträde för medlemmar, övriga 80 kr.

Tisdag 1 mars 19.00 – Skörda vatten! Föredrag av VA-Syd
VA-SYD har arbetat fram ett material om hur regnvatten kan skördas, lagras och
användas i trädgården. Växtlotteri.

Lördag 12 mars 10.00 – Lär dig att ympa, Lomma
Trädgårdskonsult Ingvar Mann visar hur man kan ympa växter, först teoretiskt, sedan
praktiskt i en trädgård. Pris 100 kr, anm senast 5/3 till mgwahlgren@gmail.com

Söndag 13 mars 12.30 - 15.30 – Vårkänning med Marie Dacke
12.30 – 15.30 Olika aktiviteter utanför Auditoriet, se vår hemsida.
13.00 – 14.00 Marie Dacke som är professor i sinnesbiologi vid Lunds universitet och
har skrivit boken" Taggad att leva" berättar om sin bok och om igelkottens liv,
historiska resa och hotade framtid.

Måndag 4 april 19.00 –Trädgårdsbokprat med Filip Johansson på Gleerups
Boken Trädgårdshacks ger oss inspiration och lär oss att ha roligt i trädgården
kommer till Akademibokhandeln Gleerups, Stortorget 2, Lund. Anm senast 30/3 till
info@lundstradgardssallskap.se. Avgift inkl lättare förtäring medl 75 kr, övr 100 kr.

Onsdag 20 april 18.00 – Trädgårdsfilm från Scoraig, Skottland
Åsa Lindquist Bush som levt en del av sitt liv i NV Skottland introducerar filmen
”The Slope” av hennes son Ewan Bush. I den milda fuktiga atlantluften trivs
eukalyptus och andra sydliga växter tillsammans med den inhemska floran.
Plats: Kulturen. Ingen avgift för medlemmar i Lunds Trädgårdssällskap, övriga
inträde till Kulturen.

Slutet av april – Magnoliaskogen i Alnarp
En guidad tur bland tusen magnolior med material bl.a. från Sydostasien.  Datum
meddelas i mitten av mars via mail, på vår hemsida och på Facebook.
Intresseanmälan senast 10/4 till barbro.lefevre@telia.com
Onsdag 27 april 17.00 – Arborist Eva Kellgren visar och berättar om sitt arbete.
Plats: Stadsparken i Lund. Anm senast 28 april till kristina.appelqvist@gmail.com
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Torsdag 5 maj 17.30 och 18.30 – Villaträdgård i södra Lund
En trädgård med äldre träd och formklippta städsegröna växter, trallgångar,
planteringar och damm med koifiskar. Anm senast 28/4 till barbro.lefevre@telia.com

Tisdag 10 maj 17.30 – Stångby Plantskola
En ledande leverantör till professionella växtanvändare. Inriktade på produktion och
förädling av parkträd- och alléträd, solitärbuskar och större fruktträd. Växter till
försäljning. Anm senast 5/5 till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se

Torsdag 19 maj 17.00 – Ekostaden Augustenborg och dess takodlingar
Visning. Pris 100 kr medlem, 200 kr icke medlem. Anm senast 24 april till
kristina.appelqvist@gmail.com

Söndag 22 maj 10.00 - 15.00 – Volontärarbete i Marnas trädgård
Volontärarbete i Marnas trädgård, skapad av prof Sven-Ingvar Andersson. En unik
chans att få ”trädgårdera” i ett levande kulturarv. Anm senat 15/5 till
kenneth@soderkrokensgetter.se

Lördag 28 maj 10.00 - 12.00 – Växtmarknad i Botan
Vår traditionella växtmarknad är ett utmärkt tillfälle för dig som är medlem att sälja
av ditt överskott. Botan säljer växter. Plats: vid växthusen. Säljstart 10.00 prick.

Tisdag 31 maj 18.00 – Vemmenhögsgården
Guidning i Stures parkliknande trädgård med stor samling rododendron, magnolior
och många andra exotiska växter. Många av dem har förökats med frö på plats.
@sturebengtss. Anm senast 24/5 till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se

Söndag 12 juni kl 13.00 – 1800-tals trädgård i Lilla Harrie
Byggnaderna kan spåras tillbaka till 1600-talet. Trädgården, då tillhörig en prästgård,
anlades på 1800-talet. Strukturen har bevarats men trädgården har förnyats på ett
kreativt och omsorgsfullt sätt. Anm senast 5/6 till birgitta.hardh@ark.lu.se

Tisdag 21 juni kl 17.30 – Stor spännande trädgård i Torna Hällestad
För 35 år sedan ett nerlagt grustag - nu finns orangeri, växthus, bikupor,
medelhavsdel med formell damm, mysiga sittplatser och fina växter i Helles stora
trädgård. @hellechristensenhjortphoto. Anm senast 14/6 till hjarupslund@gmail.com

Lördag 2 juli – Heldags bussresa
Tre trevliga trädgårdar och en plantskola på Österlen. Pris 500 kr inkl lunch på
Österlens Kokkonst. Anm senast 25/5 till hjarupslund@gmail.com

Om inget annat anges är föredragen på Bantorget 5, Lund IOGT:s lokaler, kaffe
efteråt ingår i priset.
Trädgårdsvisningar och föredrag: avgift 40 kr medlem, 80 kr övriga.
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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.

Ø Blommor från oss, Lilla Fiskaregatan 2, Lund, 073 237 97 77
https://www.blommorfranoss.se/

Ø Ekbacken 939, Hem & Trädgård, Brohusvägen 9, Lomma, 070 2734635,
www.ekbacken939.se  Gäller växter.

Ø Flora Linnéa, Gisela Trapps väg 3, Helsingborg, 042-327799, www.floralinnea.se
Gäller rosor och perenner.

Ø Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge, 046-52355,
www.flyingeplantshop.se  Gäller utomhusväxter till ordinarie priser.

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

Ø Löddeköpinge Plantskola, Landskronavägen, Löddeköpinge, 046-705202,
www.plantis.org

Ø Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vellinge, Allén 1, Vellinge, 040-422485,
www.tradgardsbutikenvellinge.se  Gäller endast växter.

Ø Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp, 040-445253, www.tirupsortagard.se
Gäller växter.

Ø Vasaholm Trädgård, Hällestad 632, 247 95 Torna-hällestad, 076-775 52 40,
www.Vasaholm.se

Ø ÖSPAB, Phils väg, St. Uppåkra, 046-151212, www.ospab.com Plantskoleväxter
(ej säsongsväxter).

Se ytterligare rabatter i tidningen Hemträdgården och på Riksförbundets hemsida.
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