Vår och försommar 2009
Torsdag 12 februari 18.30 – Årsmöte med föredrag

Katarina Wedelsbäck–Bladh, projektledare för träd- och buskuppropet, POM (Programmet för Odlad
Mångfald), SLU Alnarp, berättar hur man bevarar gamla kulturväxter och vad som händer inom de
olika uppropen.
Plats: IOGT, Bantorget 5 i Lund.
Fritt inträde - föreningen bjuder på kaffe.
Växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.

Söndag 1 mars 10.30-14.30 – Beskärning av fruktträd

Henrik Strid från Äpplets hus i Kivik visar hur man beskär fruktträd. Vi träffas i en gammal trädgård
på Smörlyckan i Lund där vi får både teori och praktik. Sista timmen ägnar vi åt att lära oss grunderna i
ympningens konst.
Avgift: 150 kr. Max 16 deltagare. Kaffe ingår.
Anmälan: senast 23 februari till Åsa tel 046-136734 eller info@lundstradgardssallskap.se.

Söndag 22 mars 12.00-16.00 – Vårkänning på Kulturen

I samarbete med Kulturen bjuder Lunds Trädgårdssällskap in till en dag med inspiration och förkovran. Auditoriet kl 14: ”Medelhavsträdgård på svenska” - Peter Englander från Apotekarns Trädgård i
Simrishamn berättar hur man anlägger solens trädgårdar i Sverige. I trädgårdsrummet visas ”Signe
Persson-Melin keramiker och formgivare” samt utställning och försäljning av vårblommor såsom gyllenlack, alunrot och lewisia.
Fritt inträde till trädgårdsrummet, RST-medlem 50% rabatt till Auditoriet.

Onsdag 22 april 19.00-ca 21.30 – Bougainvillea

Vi träffas i Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik där Bengt Larsson delar med sig av sin kunskap om
Bougainvillea, och ger oss tips om odling och förökning. Han kommer speciellt för oss att ta hem ett
antal intressanta Bougainvilleor och andra medelhavsväxter som vi får möjlighet att köpa.
Avgift: medlemmar 90 kr, övriga 120 kr. Max 20 deltagare.
Anmälan: senast 15 april till Britt Marie tel 046-324315 eller info@lundstradgardssallskap.se.

Söndag 10 maj 10.00-14.00 – Konsten att odla sparris

Vi besöker Österlenssparris där Karin von Schenck berättar om sparrisodling och ger tips och inspiration under 1,5 timme. Därefter bjuds vi på sparrissoppa, bröd och kaffe. Vi får tillfälle att besöka
visningsträdgården och handla sparrisplantor av olika slag.
Plats: Sparrisgården, Kvarnby 54, Östra Hoby (intill Skillinge).

Vägbeskrivning: Kör mot Tomelilla, i Smedstorp mot Hammenhög. I Hammenhög sväng först vänster, strax efteråt höger och
höger igen mot Borrby. Följ vägen, sväng vänster mot Simrishamn, passera Ö Hoby kyrka, sväng efter någon km höger mot
Skillinge. Sparrisgårdens Gårdsbutik ligger på höger sida. Karta finns på www.sparris.se

Avgift: 100 kr. Max 20 deltagare.
Anmälan: senast 6 maj till Boel tel 046-307879 eller info@lundstradgardssallskap.se.

Söndag 17 maj 11.00-13.00 – Växtmarknad i Botan

Vår traditionella vårmarknad 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.

Torsdag 4 juni 18.30 – Trädgårdsvandring i Hallquistska gården

Ett tillfälle att besöka en av Lunds gömda pärlor! I bostadsrättsföreningen delar sex familjer på fem hus
och en fantastisk parkliknande trädgård som är en blandning av gammalt och nytt. Trädgården är ritad
av Ulla Mohlin. Där finns många äppelträd, gamla formklippta buskar, gräsmatta men även yta täckt
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med singel, odlingslotter, utedusch, fågelbad och berså.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Max 30 deltagare.
Anmälan senast 1 juni till Britt-Marie tel 046-324315 eller info@lundstradgardssallskap.se.
Samling utanför grinden till Kävlingevägen 36.

Onsdag 10 juni 18.00 – Besök i en städsegrön trädgård

Jörgen Palm visar oss runt i sin trädgård från 70-talet. Den är skapad med en stadig stomme av träd och
buskar, mjuka former och en sparsmakad färgskala. Se artikel i Allt om Trädgård nr 7, 2007.
Adress: Konsulentvägen 9, Bjärred. Parkera vid infarten till kvarteret!
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.
Föranmälan senast den 7 juni till Boel tel 046-307879 eller info@lundstradgardssallskap.se.

Torsdag 25 juni 18.30 – Trädgårdsvandring i Radisely

Kommunens koloni Radisely från 1915 har återställts i tidstypiskt skick. Låt dig inspireras av det tidsenligt målade och inredda lusthuset och blomsterträdgården anlagd efter gammalt mönster i samarbete
med POM (Programmet för Odlad Mångfald). Vi guidas av personal från Park- och naturkontoret. Ta
med picnic-korgen för samvaro i gröngräset!
Plats: vi samlas vid ingången till Öster 1, Östra Fäladsvägen, Lund.
Fritt inträde.

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

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

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

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 utomhusväxter 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 Fiskaregatan 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).

