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Söndag 27 maj kl 09.00-16.00 – Öppen trädgård/plantskola
Välkomna till Lone Jönssons och Kenneth Lorentzons trädgård och plantskola i Björnahus,  
Axelvold, Kågeröd. Försäljning av rara växter.
Vägbeskrivning: Kör väg 106 från Svalöv mot Kågeröd, ca 3 km innan Kågeröd - ta av mot  
Axelvold och Duveke. Efter ca 1 km ligger Björnahus vid norra sidan av vägen.

Onsdag 6 juni kl 10.00-20.00 
– Nationaldagsfirande med Linnétema, folkfest i Botan 
Lunds Trädgårdssällskap finns på plats med information om föreningen kl 10-17.

Onsdag 13 juni kl 18.30 – Medlemskväll på plantskolan Blue Sage
Vi besöker BlueSage – den lilla plantskolan med det stora utbudet. Marie och Bosse Stille tar emot 
oss och berättar om sin verksamhet. Här finns ett stort utbud av perenner, prydnadsgräs och olika 
sorters bambu. Vi har möjlighet till inköp (10% rabatt på ordinarie pris).
Adress: Svenshögsvägen 5, parkering vid Smörlyckans idrottsplats alternativt buss nr 2 eller 4; 
hållplats Smörlyckan.

Måndag 18 juni kl 19.00 – Medlemsträff och vandring i koloniområdet Högbo
Koloniområdet Högbo, som har 25 medlemmar, ligger längst ner till höger på Folkparksvägen.
Vi tittar på de olika kolonilotterna och pratar med innehavarna. Vi avslutar med gemensam pick-
nick, där var och en tar med egen fika - ett bra tillfälle att lära känna varandra och diskutera önske-
mål och synpunkter inför kommande säsonger. I händelse av regn finns möjlighet att fika inomhus.

Tisdag 26 juni kl 18.30 
– Trädgårdsidyll bakom de röda tegelfasaderna i centrala Lund
Vi besöker tre gårdar i ett gammalt handelsträdgårdskvarter. Vid vackert väder avslutar vi med 
kaffe och kaka till självkostnadspris. Max 15 deltagare. Föranmälan till Karina tel 046-12 84 99 
eller karinab@telia.com senast 20 juni. Samling vid korsningen Magle Lilla Kyrkogata / Östra 
Vallgatan. Avgift: medlem 20 kr, övriga 40 kr.

Torsdag 19 juli kl 18.30 – Besök i Sven-Ingvar Anderssons trädgård
Landskapsarkitekt Sven-Ingvar Andersson har i sin egen trädgård i Södra Sandby skapat en miljö 
fylld av överraskningar och med många finurliga lösningar. De stora hönsformade buskarna som 
når över häcken roar både besökare och förbipasserande. Sven-Ingvar Andersson har i över 30 år 
verkat som professor vid Kunstakademiets arkitektskola i Köpenhamn. Han har haft framgångar 
med utformning av offentliga miljöer i många länder och drivit egen arkitektfirma i Köpenhamn.
Adress: Dalbyvägen 34, Södra Sandby (mitt i backen mot Dalby). Samåkning - se nedan!
Max 30 deltagare. Föranmälan till Boel tel 046-30 78 79 eller info@lundstradgardssallskap.se 
senast 15 juli. Avgift: medlem 20 kr, övriga 40 kr.

Söndag 12 augusti kl 12.00 – Vitlöksodlarkurs med Åke Truedsson
Du som vill lära dig odla egen vitlök erbjuds ett tillfälle att få tips från en verklig expert.
Åke tar emot i sin egen trädgård i Klagshamn, söder om Malmö. Samåkning - se nedan! 
Vi hjälper till med karta för att du ska hitta dit. Max 20 deltagare. Föranmälan till Annika tel 
073-448 51 00 senast 3 augusti. Det kostar 60 kronor att delta i kursen och då ingår Åkes vitlöks-
kompendium i priset. Om du bara vill delta i kursen kostar det 20 kronor. Åke säljer också många 
sorters sättlök. 
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Måndag 3 september kl 18.00 – Återbesök i en gammal lundaträdgård
Vi får tillfälle att se vad som hänt den återuppväckta trädgård i Professorsstaden som vi första 
gången besökte i april 2006. Den här gången får vi se trädgården vid en annan årstid!
Max. 25 deltagare. Föranmälan senast 28 augusti till Britt-Marie tel 046-32 43 15 eller  
info@lundstradgardssallskap.se. Samling vid entrén till Botan på Tunavägen. 
Avgift: medlem 20 kr, övriga 40 kr.

Söndag 9 september kl 11.00-17.00 – Knölarnas dag 
Höstfest på Kulturen med potatisen i centrum. Utställning av 100 potatissorter, ett flertal sorter 
kommer att finnas till försäljning. Kl. 15 i Auditoriet: Potatis nu och då, Bertil Larsson, lantbru-
kare, och Philippe Plöninge, trädgårdsmästare och författare. Samarr: Larsvikens Lantbruks AB, 
Nordiska Genbanken, Kulturen, Lunds Trädgårdssällskap. Värdar: Katarina och Sten Dunér. 

LUNDS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 
Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårdsintresserade. 

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

10 % på ord priser mot uppvisande av medlemskort:
► 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
► Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik,  
Lilla Fiskaregatan 19, Lund, 046-12 17 55,  
www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se
► Linders plantskola, Flädie kyrkoväg, Flädie.  
Besök avtalas på 046-24 71 51, www.lindersplantskola.se
► Löddeköpinge Plantskola, Landskronav, Löddeköp-
inge, 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).
► 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.

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

Mer om Lunds Trädgårdssällskap 
Information om föreningen finns på: 
www.lundstradgardssallskap.se

Kontakta oss på: 
info@lundstradgardssallskap.se

Vid samåkning till de evenemang där detta anges gäller: 
Ange när du anmäler dig, ifall du tänker köra bil dit, om du kan ta passagerare och hur många, om du vill vara pas-
sagerare eller om du tar dig dit på egen hand. Samåkarna träffas på parkeringen vid norra delen av Västra Stations-
torget. Vi föreslår att den som kör får en milersättning på 20 kr/mil och att den kostnaden delas av dem som åker i 
bilen. 


