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vänd →

Tisdag 7 juli 18.00 – Trädgårdsvandring i Hjärup
Barbro Olsson visar sin prunkande villaträdgård, vi får njuta av hennes woodlandhörna,  
perenner och olika Hosta.
Adress: Lars väg 4, Hjärup. 
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.
Föranmälan senast 1 juli till Åsa tel 046-136734, sms 0768 768 309 eller info@lundstradgardssallskap.se

Söndag 9 augusti 14–17 och måndag 10 augusti 17–19 – Trädgårdsvisning
Vi gör återbesök hos Karina Bolinder. Hur har det gått med hennes helrenoverade radhusträdgård  
och med alla de intressanta växterna som planterades för tre år sedan? 
Adress: Basungränden 5D, Lund
Fritt inträde. Ingen föranmälan.

Söndag 23 augusti 13.00 – Trädgårdsvisning hos Sanna Töringe
Ett unikt tillfälle att se och höra om trädgården som Sanna Töringe skapat och skrivit om.  
Sanna är författare till kok- och trädgårdsböcker. Samling vid grinden till Sannas trädgård.
Adress: Hagestad mossaväg 78. Kör från Ystad mot Simrishamn. Sväng höger på Östra kustvägen (15 
km), sedan vänster in på Hammersväg (1 km) och slutligen till höger så är du på Hagestad mossaväg.
Avgift: medlem 150 kr, övriga 200 kr betalas kontant före visningen. Max 20 deltagare.
Föranmälan senast 20 augusti till Boel tel 046-307879 eller info@lundstradgardssallskap.se

Tisdag 8 september 18.00 – Trädvandring i S:t Lars Parken
I S:t Lars Parken, som skapades redan under slutet av 1800-talet, finns både inhemska och  
exotiska träd. Johanna Verbaan och Sunna Pfeiffer från Lantbruksuniversitet i Alnarp har  
inventerat och dokumenterat en del av träden och de kommer att guida oss denna kväll. 
Samling: vid cykelparkeringen vid infarten från Klostergården (bredvid stora parkeringen).
Avgift: medlem 30 kr, övriga 60 kr. Max 30 deltagare. 
Föranmälan senast 6 september till Britt-Marie tel 046-324315 eller info@lundstradgardssallskap.se

Lördag 19 september 11.00–13.00  – Växtmarknad i Botan
Vår traditionella höstmarknad är ett utmärkt tillfälle att fynda nya växter och sälja av sitt överskott.  
Botan brukar plocka fram en mängd godbitar som får strykande åtgång! Medlemmar i Lunds  
Trädgårdssällskap kan sälja och alla är välkomna att köpa eller bara mingla bland stånden.
Plats: Vid växthusen i Botaniska Trädgården.
Ingen föranmälan eller avgift.

Söndag 4 oktober 13.00–15.00 – Äpplets Hus i Kivik
Henrik Strid guidar i Visningsträdgården som rymmer många mindre trädgårdar med olika  
stil och form. Medicinalväxter är i fokus eftersom man har hälsotema 2009. 
Vi besöker också Sortimentsodlingen med gamla och nya äppelsorter. 
Samling på innergården vid Äpplets Hus, till vänster vid ingången.
Avgift: Entré till Äpplets Hus 40 kr, gratis visning för medlem och 50 kr för övriga.
Föranmälan senast 25 september till Katarina tel 046-14 70 92 eller info@lundstradgardssallskap.se

Onsdag 11 november 19.00 – Trädgårdsformgivningens hemligheter
Landskapsarkitekt Stina Linder, verksam på Malmö Gatukontor och i egna firman, visar bilder,  
skissar och ger värdefulla gestaltningsråd för din trädgård. En inspirationskväll för dig som vill  
förändra eller bygga upp den egna trädgården.
Kaffe, växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.
Plats: IOGT, Bantorget i Lund
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr 
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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

► Karins Trädgårdsresor, Box 4055, 227 21 Lund. 
10 % på valfri endagsresa. 046–39 99 69, 0733–62 75 92, 
www.karins-tradgardsresor.se.

Medlemsförmåner 
► Som medlem i RST får du 6 nummer per år av  
tidningen Hemträdgården samt gratis trädgårdsrådgivning, 
se tidningen Hemträdgården.

Medlemmar i föreningen har 10 % på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort hos:

► Allväxtcenter i Åkarp, Lundavägen 83, Åkarp,  
040-46 40 03, www.allvaxtcenter.se.

► Art Flower, Karl XI-gatan 3 A, Lund, 046-70 00 49.

► BlueSage, Svenshögsvägen 5, Lund, 073-600 01 82 
mellan 9.00-10.30, www.bluesage.se. Gäller vid direktköp 
och webbeställningar som avhämtas på plantskolan. 

► 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.

► 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.

► 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).

Torsdag 26 november 18.30 – Medlemskväll med bildvisning
Dela med dig av dina trädgårdsupplevelser på vår uppskattade bildvisningskväll.  
Ta med bilder av trädgårdsmiljöer och växter. Vi har dator, diaprojektor och bildkanon att tillgå. 
Växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.
Meddela senast 19 november om du har bilder att visa, kontakta Boel tel 046-30 78 79 eller 
info@lundstradgardssallskap.se
Plats: Stadsbyggnadskontorets konferensrum, Västra Stationstorget 10 (1 trappa upp).
Fritt inträde, föreningen bjuder på kaffe.

Tisdag 16 februari 18.30 – Årsmöte med föredrag
Mer information kommer i vårprogrammet.
Plats: IOGT, Bantorget  i Lund
Fritt inträde, föreningen bjuder på kaffe.
Växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.


