
Höstprogram 2007

Onsdag 12 Sept kl 17.30 - Trädgårdsvandring i Gunnel Carlsons ”Gröna Rum” 
Gunnel visar oss runt i en villaträdgård som innehåller lite av varje. Vi får gärna avnjuta medhavd 
kaffekorg i trädgården. OBS! Parkeringsmöjligheterna på Hemgatan är begränsade, så försök att 
parkera en liten bit därifrån. Max 20 pers. Föranmälan senast 4 sept till Britt Marie 046-32 43 15 
(kvällstid) eller info@lundstradgardssallskap.se
Adress: Hemgatan 8 i Arlöv. 
Avgift: medlem 20 kr, övriga 40 kr.

Tisdag 18 september kl 19.00 - Orkidéer hemma hos sig och hemma hos dig
Orkidéerna är Linnés största och sexigaste växtgrupp med långt över 20 000 arter. I går enbart för 
specialister, i dag allas skötebarn och glädje. Har du en orkidé hemma som inte mår bra? Låt den få 
följa med, så kan vi diskutera frågor kring omplantering, vattning och gödning. 
Ett föredrag i serien VÄXTER FRÅN LINNÉS TID TILL IDAG med Marie Widén från Lunds 
Botaniska Trädgård. 
Kaffe. Växtlotteri – ta med växter, fröer eller något annat förknippat med trädgård.
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund. 
Avgift: medlem 40 kr, övriga 80 kr. 

Lördag 22 september kl 10–13 - Växtmarknad 
Ett utmärkt tillfälle för alla växtälskare! På växtmarknaden byter många spännande plantor ägare. 
Du som är medlem i Lunds Trädgårdssällskap kan sälja ditt överskott från trädgård och fönster-
karm, medan alla Botans besökare har chans att fynda bland det varierade utbudet.
Plats: vid växthusen i Botan. 

Tisdag 2 oktober kl 19.00 - Linné på fönsterkarmen
Under Linnés tid kom många nya växter till Europa och åtskilliga har vi kvar som älskade rums-
växter. Vilka är de och varifrån kom de ursprungligen? Ett föredrag i serien VÄXTER FRÅN LIN-
NÉS TID TILL IDAG med Marie Widén från Lunds Botaniska Trädgård.
Kaffe. Växtlotteri – ta med växter, fröer eller något annat förknippat med trädgård.
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund. 
Avgift: medlem 40 kr, övriga 80 kr. 

Onsdag 17 oktober kl 19.00 - När man vill ha allt
Peter Korns trädgård i Eskilsby är en privat botanisk trädgård med växter från hela världen som 
planterats i olika miljöer, från öken till myrmark. Vi får höra om och se bilder på hur dessa skilda 
miljöer skapats, hur olika typer av stenpartier byggts upp och vilka växter som växer i respektive 
miljö. Peter har med sig växter till försäljning.
Kaffe. 
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund. 
Avgift: medlem 40 kr, övriga 80 kr. 

Torsdag 25 oktober kl 19.00 - Medlemsträff 
Vi har bildvisning med medlemmarnas egna foton av växter och trädgårdsmiljöer. Ta med bilder 
från din trädgård eller ett intressant utflyktsmål, så kan vi dela med oss av våra trädgårdsupplevel-
ser och erfarenheter. Vad det gäller tekniken så har vi dator, diaprojektor och bildkanon till vårt 
förfogande. Meddela oss senast en vecka i förväg om du har bilder att visa genom att ringa Karina 
tel 046-12 84 99 eller maila karinab@telia.com
Plats: Stadsbyggnadskontorets konferensrum, Västra Stationstorget 10 (1 tr upp, över rulltrappan 
från tunneln under järnvägen vid Lund C)
Föreningen bjuder på kaffe. Växtlotteri – ta med växter, fröer eller något annat förknippat med 
trädgård. 
Fritt inträde. vänd →
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LUNDS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 
Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårdsintresserade. 

Lunds Trädgårdssällskaps styrelse 2007
Ordförande: Anita Ireholm 046-12 28 07
Vice ordförande: Annika André 
Sekreterare: Britt-Marie Kapnoula 046-32 43 15
Kassör: Irina Karlsson
Ledamöter: Kristina Appelqvist, Åsa Lindquist-Bush, 
Karina Bolinder och Boel Petersson

Medlemsavgiften
Avgiften för 2007 är 250 kr. Är du redan medlem i en 
annan RST-ansluten förening betalar du 60 kr till Lunds 
Trädgårdssällskap. Avgifter betalas in till Riksförbundet 
Svensk Trädgård, pg 1215-3. 
Kom ihåg att skriva namn, adress, och Lunds Trädgårds-
sällskap på inbetalningsavin! 

Onsdag 14 november kl 19.00 - Fröorgie 
Glädje och besvikelser … när det gäller växtförökning, frösådd och sticklingar. Ta med dig av 
årets – eller kanske tidigare års? – skörd, så byter vi både frön och erfarenheter! Även du som inte 
har skördat frön är givetvis välkommen!
Kaffe. Växtlotteri – ta med växter, fröer eller något annat förknippat med trädgård.
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund. 
Fritt inträde för medlemmar, övriga 20 kr.

Måndag 4 februari kl 19.00 - Årsmöte 2008
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund. 

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

Information om föreningen finns också 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

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

► 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.
► Trädgårdsmästar’n, Veberödsvägen 80, Dalby, 046-13 
28 48, www.tradgardsmastarn.se. Gäller trädgårdsväxter.
► ÖSPAB, Phils väg, St. Uppåkra, 046-15 12 12,  
www.ospab.com. Gäller krukväxter, plantskoleväxter (ej 
säsongsväxter).

► 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 inomhus-
växter, perenner, vattenväxter, dammtillbehör.
► 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


