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Lördag 14 augusti 14.00 - Gessie Örta & Rosengård
Gessie Örta & Rosengård är specialiserad på gammaldags rosor, ovanliga pelargoner och gamla 
perenner. Clas Nilsson berättar om pelargoners och rosors krav på växtplats och jordmån. Vi får 
tillfälle att handla och kan beställa rosor för höstplantering (som vanligt har vi 10% rabatt). 
Vägbeskrivning på hemsidan www.gessieortaorosengard.se 
Avgift: medlem gratis, övriga 30 kr.

Onsdag 18 augusti 18.00 - Lusjakt i en trädgård på Smörlyckan
Boel Sandskär från Alnarp hjälper oss att identifiera skadedjur och växtangrepp i trädgården och  
ger oss goda råd.
Max 15 pers.
Föranmälan senast 11/8 till Kristina 046 -149286 eller info@lundstradgardssallskap.se 
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Tisdag 24 augusti 18.15 - Vandring i Tirups örtagård
Guidad vandring i denna underbara trädgård full med väldoftande växter. Därefter tillfälle att  
botanisera i plantskolan och handla i butiken. Avslutningsvis finns möjlighet till en god fika.
Max 30 personer.
Föranmälan senast 17/8 till Åsa 046-136734, Lena 046-389820 eller info@lundstradgardssallskap.se 
Samling: på gården. 
Avgift: medlem 30 kr, övriga 50 kr.

Torsdag 2 september 18.30 - Vandring i Botaniska trädgården 
Lunds gröna oas prunkar på sensommaren. Föreståndare Marie Widén berättar om växterna och 
visar oss runt.
Samling vid växthusen.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Lördag 4 september 11.00-13.00 - Växtmarknad i Botan 
Vår traditionella växtmarknad där Botaniska Trädgården och Lunds Trädgårdssällskaps medlemmar 
säljer växter och alla kan fynda och få goda råd.
Plats: vid växthusen i Botaniska Trädgården.
Ingen föranmälan eller avgift.
 
Lördag 2 oktober 11.00 - Höstvandring i Japanträdgården
Besök i Lennart Mohlins japaninspirerade trädgårdsanläggning. 2000 km av Lödde Sandskog är nu 
en oas av magnolior, rhododendron och azaleor. Försäljning av växter.
Samling: utanför Japanträdgården på Barsebäcksvägen 115, Löddeköpinge.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Onsdag 27 oktober 19.00 - Engelska rosor 
I engelska rosor förenas gammaldags charm med moderna rosors egenskaper. 
Lisa Sommelius från Flora Linnéa i Helsingborg visar bilder och berättar om engelska rosor, en av 
Flora Linnéas specialiteter. 
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund.
Avgift: medlem 30 kr, övriga 60 kr.
Kaffe. Växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.
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Tisdag 9 november 18.30 - Stadsparken i Lund 100 år!
Landskapsarkitekt och projektledare Agneta Persson berättar om förnyelsen av Stadsparken  inför 
jubiléet 2011. Planer, tankar, idéer, ändringar och utbyggnad efter landskapsarkitekt Ulf Nordfjells 
förslag (två gånger guldmedaljör i Chelsea Flower Show).
Plats: IOGT, Bantorget 5 i Lund.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.
Kaffe. Växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.

Onsdag 24 november 19.00 - Träd i Lund
Peter Linder är trädgårdsingenjör och trädexpert med ovanliga träd som specialintresse. Han har  
bland annat skrivit trädplan för Lund och inventerat kommunens träd. Peter berättar om vackra, 
intressanta, ovanliga och spännande trädmiljöer i Lund – kända och mindre kända.
Plats: IOGT, Bantorget 5 i Lund.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.
Kaffe. Växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.

Onsdagen 16 februari 18.30 – Årsmöte med föredrag
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund.
Fritt inträde för medlemmar - Lunds Trädgårdssällskap bjuder på kaffe.
Växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.

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:

► 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).


