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Söndag 29 juni 14.30 - Besök i doftande kryddträdgård i Köpingebro 
En rundvandring i den doftande kryddodlingen. Eva Olsson ger oss tips om odling, kryddor i mat 
och kryddor som huskurer. Kaffe och hembakade kakor med egna kryddor i. Gårdsbutik finns.  
(Kör från Ystad - mot Kristianstad. I St Herrestad, sväng höger mot Köpingebro. Efter 3,5 km  
ligger Österlenkryddor på vänster sida.) Samling vid Gårdsbutiken.
Avgift: 70 kr 
Anmälan: Senast 26/6 till info@lundstradgardssallskap.se eller till Irina tel 046/40 30 08

Onsdag 16 juli 14.00 - Sommarvandring i Malmö Slottsträdgård 
John Taylor, chef för Slottsträdgården, visar oss runt i den prunkande trädgården och vi får se både 
nyttoväxter och blommande rosor.Visningen tar ca 1 tim och efteråt finns möjlighet att besöka 
kaféet (ingår ej i priset). Samlig vid kaféet senast kl.14.00. 
Avgift: 20 kr medlem, 70 kr ej medlem
Anmälan: Senast 8/7 till info@lundstradgardssallskap.se eller till Katarina tel 046/14 70 92

Onsdag 13 augusti 18.00 - Besök på Katrinetorp i Malmö
Besök på en av de få kvarvarande storgårdarna i Malmö från början av 1800-talet. En fransk 
köksträdgård och en rosenträdgård besöker vi med sakkunnig guidning. Ett tillfälle att se den plats 
trädgårdsarkeolog Anna Andersson berättade om i februari 2008. Adress: Katrinetorps gård,  
Katrinetorps allé 1, Malmö, (Södra Fosie). Samling på gårdsplanen framför huvudbyggnaden.
Avgift: 20 kr medlem, 70 kr ej medlem tillkmmer avgift för kaffe och kaka i kaféet efter visningen, 
45 kr, (max 25 pers)
Anmälan: om deltagande och ev kaffe senast 4/8 till info@lundstradgardssallskap.se eller till  
Margareta tel 0709/40 92 46.

Onsdag 27 augusti. 18.00-20.00 - Kolonivandring i Öster 2 i Lund
Ann-Christine Dellgård och Pi Pilotti guidar. Ann-Christines kolonistuga (Hus nr 30) är byggd 
redan 1927 med en trädgård som vid den tiden beskrevs som ett ”buxbomsbroderi”.
Samling vid entrén från Östra Fäladsvägen (längst bort där vägen tar slut).

Söndag 21 september 11.00-13.00 - Höstmarknad/växtbytardag i Botan
Här finns möjlighet för alla växtälskare att byta till sig favoriter. Medlemmar i Lunds trädgårdssäll-
skap kan sälja sitt överskott medan alla Botans besökare har chans att fynda i det varierade utbudet.
Samling vid växthusen i Botan.

Tisdag 21 okt 19.00  - ”Träden som ger staden liv ”
Malmös stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericsson håller föredrag om trädens betydelse och om  
Malmös ovanliga träd. 
Kaffe, växtlotteri - ta med växter, fröer, eller annat förknippat med trädgård.
Plats: IOGT, Bantorget i Lund
Avgift: 20 kr medlem, 70 kr ej medlem

Söndag 9 november 12-16 - ...och korgen full av nötter… på Kulturen
En dag om nötter - historia, odling och användning.
Kl 14. Nötter från när och fjärran med Inger Hjalmarsson, Frukt- och bäruppropet, POM,  
SLU Alnarp. 
Nötutställning m m i Trädgårdsrummet. Samarrangemang med Kulturen 
Fritt inträde för medlemmar i RST och Kulturen.
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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:Irina Karlsson, 046-14 30 08
Vice ordförande: Annika André 
Sekreterare: Britt-Marie Kapnoula 046-32 43 15
Kassör: Boel Peterson
Ledamöter: Kristina Appelqvist, Åsa Lindquist-Bush, 
Katarina Rasmusson, Margareta Söderström, Lena Ymén  

Medlemsavgiften
Avgiften för 2008 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! 

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).

► Art Flower, Karl XI gata 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 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

Onsdag 12 november 19.00 - Växter i Kina  
Lennart Engstrand, f d chef för Botan, berättar om ätbara kulturväxter och vilda växter i Kina.
Kaffe, växtlotteri - ta med växter, fröer, eller annat förknippat med trädgård.
Plats: IOGT, Bantorget i Lund
Avgift: 20 kr medlem, 70 kr icke medlem

Torsdag 27 november 18.30 - Medlemsträff/Bildvisningskväll  
Dela med dig av dina trädgårdsupplevelser. Ta med bilder av trädgårdsmiljöer och växter. Vi har 
dator, diaprojektor och bildkanon att tillgå. Föreningen bjuder på kaffe. 
Plats: Stadsbyggnadskontorets konferensrum, Västra Stationstorget 10 (1 trappa upp)
Växtlotteri - ta med växter, fröer, eller annat förknippat med trädgård.
Meddela senast 20/11 om du har bilder att visa, kontakta Annika tel 046/35 58 03 eller skicka mail 
till info@lundstradgardssallskap.se 

Torsdag 12 februari 2009 18.30 - Årsmöte
Katarina Wedelsbäck-Bladh, projektledare för Träd- och buskuppropet, POM, SLU Alnarp,  
berättar om bevarande av gamla kulturväxter och vad som händer inom de olika uppropen.  
Växtlotteri -  ta med växter, fröer, eller annat förknippat med trädgård.
Plats: IOGT, Bantorget, Lund. Föreningen bjuder på kaffe.


