
 
Kalendarium hösten 2005 
Med fokus på Lund och stadens många gamla fina trädgårdar har Lunds Trädgårdssällskap denna höst 
valt temat gamla trädgårdar och gamla växter.   
 
Söndag 9 oktober kl 14.00  
Se spåren av trädgårdarna i trädgården 
På Kulturens Östarp har man försökt återskapa trädgården vid Gamlegård så som den var i början av 
1900-talet. Eva Mårtensson, trädgårdsansvarig, visar trädgården och berättar hur man gått tillväga, 
varför just Hannas trädgård har valts som modell och tankegångarna runt växtvalet.  
Max 35 personer, vid färre än 20 personer nödgas vi avboka. 
Föranmälan: senast den 5 oktober till Lunds Turistbyrå, tel. 046–35 50 40. OBS! Bindande anmälan. 
Plats: Gamlegård, Kulturens Östarp. 
Avgift: 40 kr medlemmar, 60 kronor övriga. Betalas på plats innan trädgårdsvisning och föredrag 
börjar (tänk på att ha jämna pengar!). 
 
Ta gärna med kaffekorg! Vid höstruskväder hålls föredraget inne i Gamlegård och där kan även det medhavda 
kaffet drickas. 
När du anmäler dig: ange ifall du vill medverka i samåkningen, med egen bil (antal passagerare) eller om du vill 
vara passagerare. Samåkarna träffas på parkeringen på norra delen av Västra Stationstorget. Vi föreslår att den 
som kör får en bilersättning på 20 kr/mil och att kostnaden delas av dem som åker i bilen. Räkneexempel: Lund–
Östarp t. o. r. 6 mil x 20 kr = 120 kr/bil, vilket blir 30 kr/person för en bil med fyra personer.  
Avfärd samåkare från Västra Stationstorget kl. 13.15 med ankomst Östarp kl. 13.45. 
 
 
Onsdag 12 oktober kl 19.00  
Att bevara och sköta en gammal trädgård 
Christina Ilminge, landskapsarkitekt LAR/MSA med kontor i Lund, kommer att utifrån sin bok berätta 
om hur man tar hand om gamla trädgårdar så att kulturarvet bevaras. Föredraget åtföljs av 
diabildvisning. Boken 'Bevara och sköta en gammal trädgård' har blivit ett standardverk inom sitt 
område.  
Lokal: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund. 
Avgift: 40 kr medlemmar, 60 kronor övriga. Kaffe och växtlotteri. Ingen föranmälan. 
 
 
Onsdag 26 oktober kl 19.00 
Höstmedlemsmöte 
Hur blir en trädgårdstidning till? Eva Malmström, Allers Trädgårdstidning, inleder kvällen med att 
berätta om redaktionsarbetet (kl 19.00–ca kl 19.45). Därefter medlemsfrågor och diskussion - vad 
tycker medlemmarna om Lunds trädgårdssällskaps program under det första året?  
Lokal: Polhemskolan, huvudentrén  mot Trollebergsvägen 41. 
Inget inträde. Kaffe och växtlotteri. Ingen föranmälan. 
 
 
Tisdag 29 november kl 19.00 
Gammal, äldre, äldst – om trädgårdsväxter från Hedenhös, över Linné till Lunds botaniska 
trädgård  
Kjell Lundquist, landskapsarkitekt och trädgårdshistoriker på SLU, Alnarp, som i våras disputerade på 
hur och när krolliljan kom till Sverige, gör en exposé över vilka som är våra riktigt gamla 
trädgårdsväxter.  
Lokal: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund.   
Avgift: 40 kr medlemmar, 60 kronor övriga. Kaffe och växtlotteri. Ingen föranmälan. 



Måndag 6 februari kl 19.00 
Årsmöte med föredrag. 
Årsmöteshandlingarna skickas ut i början av januari 2006. 
Lokal: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund. 
 
 
Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte  
att skapa ett forum för trädgårdsintresserade.  
 
Interimsstyrelse: 
ordförande  Anita Ireholm 046–12 28 07 
v ordförande  Inger Bengtson-Ehinger 
sekreterare  Britt-Marie Kapnoula 046–32 43 15 
kassör  Irina Karlsson 
ledamöter  Kristina Appelqvist,  Åsa Lindquist Bush,  
  Ann Lindwall Olsson, Karin Ohrt, Gunilla Wihlborg  

  
e-post: lundstradgardssallskap@yahoo.se 
Medlemsavgiften för 2005 är 240 kr, betalas till Riksförbundet  
Svensk Trädgård, pg 1215–3. Familjmedlemsavgift är 50 kr. 
Kom ihåg att skriva namn, adress och Lunds Trädgårdssällskap! 
 
Medlemsförmåner 
 
Rafsan & Krattan. Vackra träräfsor 195 kronor. Tel. 046–12 54 80 
 
Karins Trädgårdsresor Box 4055, 227 21 Lund.  
10% på valfri endagsresa. Tel. 046–39 99 69, 
0733–62 75 92, www.karinstradgardsresor.se  
 
10% på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort:  
 
Cedergrens & Co, Plantskola, Starkoddersg. 4, Råå 
Tel. 042–26 00 26, www.cedergrens.com 
Gessie Örta&Rosengård, Gessiev. 20, Vellinge http://www.gessieortaorosengard.se 
Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, L:a Fiskareg. 19, Lund  
Tel. 046–12 17 55, www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se 
Linders plantskola, Flädie kyrkoväg, Flädie  
Besök avtalas på tel. 046–24 71 51, www.lindersplantskola.se 
Löddeköpinge Plantskola, Landskronav., Löddeköpinge 
Tel. 046–70 52 10  
Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp. Gäller plantskolan 
Tel. 040–44 52 53,  www.tirupsortagard.se 
 
Fler förmåner som medlem i RST (t. ex HH-Ferries. Helsingborg–Helsingör) samt gratis 
trädgårdsrådgivning, se tidningen Hemträdgården.  
 
 


