Vår och sommar 2010
Tisdag 16 februari 18.30 – Årsmöte med föredrag

Sanna Töringe, författare med trädgård och matlagning som specialitet, berättar om sina Sju trädgårdar. Årsmötesförhandlingar. Föreningen femårsjubilerar och vi bjuder på extra festligt tilltugg!
Plats: IOGT, Bantorget 5 i Lund
Medlem ingen avgift, övriga 50 kr för föredraget.
Växtlotteri – ta gärna med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.

Tisdag 23 februari 18.30 – Ekologisk varmbänksodling

Systemekolog Folke Günther berättar hur man får en frisk och bördig mylla. Kompostering,
träkolsbränning och varmbänksodling är naturliga komponenter i ekologisk odling.
För demo – se nästa punkt.
Plats: IOGT, Bantorget 5 i Lund
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Kaffe. Växtlotteri – ta med växter, fröer eller liknande.

Lördag 27 februari 11.00 – Demonstration av varmbänksodling

Folke Günter visar varmbänksodlingens konst i en privat trädgård. Sen värmer vi oss med soppa och
kaffe, och får ytterligare rådgivning
Avgift: medlem 50 kr, övriga 70 kr, maten ingår i priset. Max 10 deltagare.
Föranmälan senast 23/2 till Åsa 046-136734, på årsmötet eller info@lundstradgardssallskap.se.

Tisdag 2 mars 19.00 – Tomatodling

Åke Truedsson, ordförande i RST och Sveriges ledande tomatexpert med erfarenhet av 300 olika
sorters tomater delar med sig av sin odlingskunskap.
Plats: IOGT, Bantorget 5 i Lund
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.
Kaffe. Växtlotteri – ta gärna med växter, fröer eller dyl.

Söndag 28 mars 13.00-16.00 – Vårkänning på Kulturen - med ekologi i centrum
En inspirationsdag om ekologisk odling och tänkande tillsammans med Kulturen.
Auditoriet kl 14: Marie och Gustav Mandelmann berättar hur grönsaker och blommor kan samsas
för att ge biologisk mångfald, skönhet och god avkastning.
Utställning och försäljning av vårblommor.
Entré föredrag: 50 kr för medlemmar i Lunds Trädgårdssällskap eller Kulturen, övriga 100 kr.

Söndag 25 april 11.00 – Plantskolan Borealis på Alnarp

Plantskolan har växterna du inte finner på andra ställen! Borealis förökar och säljer härdiga trädgårdsväxter som anses sällsynta eller ovanliga, perenner, lök och alpiner, men även buskar och träd.
Guidning i växthusen av Eric Wahlsteen. Möjlighet till inköp efteråt.
Adress: Plantskolevägen, Alnarp. Avgift: medlem gratis, övriga 30 kr.
Föranmälan senast 21/4 till Katarina 046-147092 eller info@lundstradgardssallskap.se.

Lördag 15 maj 11.00-13.00 – Växtmarknad på Botan

Vår traditionella vårmarknad är ett utmärkt tillfälle att fynda växter och för dig som medlem att
sälja ditt överskott. Botaniska trädgården lockar med en mängd godbitar ur sitt sortiment.
Plats: Vid växthusen i Botaniska Trädgården. Ingen föranmälan eller avgift.

Söndag 16 maj 13.00 – Trädgårdsvandring i Lavendelgården i Henset

Åsa Malmgren visar runt i sin engelskinspirerande parkträdgård vid Linderödsåsens sydsluttning
bland tulpanträd, snödroppsträd, trumpetträd och pioner! Möjlighet att köpa ovanliga växter och ha
picknick i parken (under tak vid regn). Vägbeskrivning: www.lavendelgardenihenset.se Samling på
parkeringsplatsen.
Avgift: medlem 70 kr, övriga 90 kr.
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Söndag 13 juni 13.00-14.30 – Vandring i Rothoffska kolonin i Landskrona.

Kolonin är landets första museikoloni. Stugan byggdes 1903 och i den berättas hela koloniområdets
historia. Vi får visning av koloniområdet inklusive Citadellsområdet.
Samling: Rothoffska kolonin, Citadellsv. 21. Parkering 5 min gångväg därifrån.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Max 30 pers.
Föranmälan senast 11/6 till Lena 046-389820 eller info@lundstradgardssallskap.se.

Torsdagen 17 juni 18.00 – Rosförökning

Lär dig hur du får rotäkta rosor genom sticklingsförökning. Vi träffas i en privat trädgård och tar
sticklingar från ett stort urval av rosor.
Avgift: medlem 60 kr, övriga 80 kr. Max 12 personer.
Föranmälan senast 14/5 till Irina 046-143008 eller till info@lundstradgardssallskap.se.

Torsdag 1 juli 18.00 – Från sommarviste i stan, via bortglömd tomt, till grön oas

Gun Jägerhök och Tage Lundkvist i Eslöv visar sin trädgård som nyanlagts sedan 1992. Ursprungligen en koloniträdgård med trädgårdspaviljong sen en tynande villaträdgård. Utifrån kvarvarande
fruktträd och det lilla undantagshuset har en prunkande trädgård skapats.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr. Det går bra att parkera på gatan utanför.
Föranmälan senast 29/6 till Britt-Marie 046-324315 eller info@lundstradgardssallskap.se.

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:

► 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.

► 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.

► Gessie Örta & Rosengård, Gessievägen 20, Vellinge,
0706-46 60 81, www.gessieortaorosengard.se.

► Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp,
040-44 52 53, www.tirupsortagard.se. Gäller plantskolan.

► KLINTEBO produkter, Klintebo Gård, Höör,
0413-330 85 Ring före besök! Obesprutad pil i olika sorter
och färger.

► ÖSPAB, Phils väg, St. Uppåkra, 046-15 12 12,
www.ospab.com. Gäller krukväxter, plantskoleväxter (ej
säsongsväxter).

