
Tisdag 31 maj  
Vad vet du om Stadsparkens historia, utformning eller dess 
växter?  
Följ med Åsa Ahlklo, SLU Alnarp, författare till Det Gröna Lund/ En 
vägvisare till stadens parker, och stadsträdgårdsmästare Lars 
Jacobsson på en rundvandring! Samling vid Stadsparkscaféet. Ingen 
föranmälan.  
Tid: 18.30, ingen avgift 
 
Litet rostema:  
Söndag 12 juni 
Medlemsbesök på Gessie Örta & Rosengård som har gammaldags  
rosor som specialitet. Vi får ta del av Clas Nilssons kunskaper om såväl 
rosornas krav på växtplats och jordmån som egenskaper som färg, doft 
och härdighet. Förutom rosor finns t ex gammaldags perenner och ovan- 
liga pelargoner. Vi får 10% rabatt på inköp. Ingen föranmälan krävs men  
samåk gärna eftersom parkeringsutrymmet är begränsat.  
Titta gärna in på hemsidan: www.gessieortaorosengard.se där du också 
hittar vägbeskrivning. 
För information, ring Britt-Marie Kapnoula 046–32 43 15 (kvällstid)  
Tid: 15–17, ingen avgift 
 
Onsdag 29 juni 
Medlemsbesök i Jens Larssons koloniträdgård i koloniområdet Täppan. 
Kolonin domineras av omkr 300 olika sorters rosor: gammaldags och 
moderna, stora och små. Dessutom finns här bl a ett hundratal klematis. 
Ingen föranmälan. 
Koloni nr 79-80 kommer man enklast till via ingången mittemot tidigare 
Knakefabriken vid Södra vägen. 
Tid: Drop in 18–21 
 
Måndag 11 juli  
Rosresa till Fredriksdal,  
Lars-Åke Gustavsson är bokad för en timmes rundvandring i 
rosengården. Max. 40 personer kan delta och blir vi färre än 20 nödgas 
vi avboka.  
Föranmälan senast den 4 juli till lundstradgardssallskap@yahoo.se 
alternativt till Gunilla Wihlborg 0739–708 768. 
 
Vi provar att samåka till Fredriksdal –ange när du anmäler dig, ifall du tänker köra bil dit, 
om du tar passagerare och hur många, om du vill vara passagerare eller om du tar dig dit 
på egen hand. Samåkarna träffas på parkeringen på norra delen av Västra 
Stationstorget. (Vi föreslår att den som kör får en milersättning på 20 kr/mil och att den 
kostnaden delas av dem som åker i bilen.  Räkneexempel: Fredriksdal t. o. r. 
10 mil x 20 kr = 200kr/bil, vilket blir 50 kr per person för en bil med fyra personer). 
 

 
Avfärd samåkare från Västra Stationstorget 16.00 med ankomst Fredriksdal  
ca 17.00. Flora Linneas butik stänger 18.00 
Alternativ till samåkning – tåg till Helsingborg och vidare buss nr 1 eller 7 som avgår från 
centrum. Hållplatsen närmast Fredriksdal heter ”Zoegas”. 
 
Tid: Samling 17.50 vid Fredriksdals huvudentré, Fredriksdal stänger 
19.30 
Avgift: Guidning 60 kr medlemmar, 100 kr övriga. Guidningen betalas 
på plats innan den börjar (tänk på att ha jämna pengar!) 
Tillkommer entré 50 kr som var och en betalar vid ankomst till 
Fredriksdal.  
 
Onsdag 10 augusti 
Kolonivandring för medlemmar på Solhällan där Gunilla, innehavare av  
en koloni på Hällvägen 58 guidar oss runt på området. Max. 20 deltagare. 
Föranmälan senast måndagen den 8 augusti till 
lundstradgardssallskap@yahoo.se alternativt till Gunilla Wihlborg  
0739–70 87 68. Samling vid grinden (Hjalmar Brantings väg). Vi avslutar 
med gemensam picknick i Gunillas koloni! 
Tid: 18.00, ingen avgift 
 
Torsdag 25 augusti  
Var med och rädda vårt gröna kulturarv! Linnea Oskarsson, projektledare 
för Perennuppropet, kommer till Sankt Månslyckan och presenterar 
projektet. Efter föredraget leder Rune Bengtsson, Programmet för odlad 
mångfald (POM), en perennvandring på koloniområdet. Samling på den 
öppna platsen vid rotundan. Ingång mitt emot Svaneskolan - gå sen 
gången rakt fram. Max. 30 deltagare. Obs! Föranmälan senast 24 augusti 
till Lunds turistbyrå, tel 046–35 50 40.  
Ett samarrangemang med tekniska förvaltningens park- och naturkontor 
och Programmet för odlad mångfald. 
Tid: 18.30 (prick), ingen avgift 
 
Onsdag 31 augusti   
Sensommarvandring i Botan. Max. 25 deltagare. Föranmälan senast 29 
augusti till Lunds Turistbyrå, Kyrkogatan 11 (mittemot Domkyrkan), tel. 
046–35 50 40. Samling vid växthusen i Botan.  
Tid: 18.30 (prick), Avgift: medlem 30 kr, övriga 50 kr 
 
Söndagen 11 september  
Växtmarknad och fröbytardag. Är du medlem i Lunds Trädgårdssällskap 
och har växter som du vill sälja? Kontakta Anita Ireholm 046–12 28 07, 
senast 9 september! Plats: vid växthusen i Botan 
Tid: 11–13 
 

 
 
 



 
 
Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte  
att skapa ett forum för trädgårdsintresserade.  
 
Interimsstyrelse: 
ordförande  Anita Ireholm 046–12 28 07 
v ordförande  Inger Bengtson-Ehinger 
sekreterare  Britt-Marie Kapnoula 046–32 43 15 
kassör            Irina Karlsson 
ledamöter    Kristina Appelqvist,  Åsa Lindquist Bush,  
    Ann Lindvall Olsson, Karin Ohrt, Gunilla Wihlborg  

  
e-post: lundstradgardssallskap@yahoo.se 
Medlemsavgiften för 2005 är 240 kr, betalas till Riksförbundet  
Svensk Trädgård, pg 1215–3. Familjmedlemsavgift är 50 kr. 
Kom ihåg att skriva namn, adress och Lunds Trädgårdssällskap! 
 
Medlemsförmåner 
 
Rafsan & Krattan. Vackra träräfsor 195 kronor. Tel. 046–12 54 80 
Karins Trädgårdsresor Box 4055, 227 21 Lund.  
10% på valfri endagsresa. Tel. 046–39 99 69, 
0733–62 75 92, www.karinstradgardsresor.se  
 
10% på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort:  
 
Cedergrens & Co, Plantskola, Starkoddersg. 4, Råå 
Tel. 042–26 00 26, www.cedergrens.com 
Gessie Örta&Rosengård, Gessiev. 20, Vellinge 
http://www.gessieortaorosengard.se 
Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, L:a Fiskareg. 19, Lund  
Tel. 046–12 17 55, www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se 
Linders plantskola, Flädie kyrkoväg, Flädie  
Besök avtalas på tel. 046–24 71 51, www.lindersplantskola.se 
Löddeköpinge Plantskola, Landskronav., Löddeköpinge 
Tel. 046–70 52 10  
Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp. Gäller plantskolan 
Tel. 040–44 52 53,  www.tirupsortagard.se 
 
Fler förmåner som medlem i RST  
(t. ex HH-Ferries.,Helsingborg–Helsingör) samt gratis trädgårds- 
rådgivning, se tidningen Hemträdgården.  
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