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Juli
Lördag 1 juLi kL. 8.15

Sommarvandring bland  
trädgårdar i Lunds stadskärna
Vi tar Pågatåget till Lund och börjar med en promenad till professorns 
trädgård som sprakar av färg med häftiga kontraster. därefter går vi vidare 
till kända Maryhill med bl a dess buxboms parterrer. Sedan är det dags för 
lunch på kulturkrogen. Mätta vandrar vi nu mot Botaniska trädgården och 
njuter av fina perennrabatter och stannar så länge vi har lust.

Samling vid biljettautomaten 8:15 på knutpunkten (tåget går 8.32)
Kostnad: 100 kr för inträden till trädgårdarna. du betalar själv för lunch 
och resa. Bekväma skor och kläder underlättar vandringen.
Begränsat antal deltagare. 

Välkommen med din anmälan till: kerstin.stoltz@gmail.com
Betalning till plusgiro 321120-8 senast tisdag 27/6. 

TorSdag 27 juLi kL. 18.30

Är du nyfiken på bokashimetoden?
kajsa Sjaunja, som driver företaget Mikrojord,  
berättar allt du behöver veta om bokashi och  
effektiva mikroorganismer.
Bokashi är ett japanskt ord och betyder ”fermen-
terat organiskt material”, vilket beskriver en metod Kajsa Sjaunja



att kompostera som användes i japan för länge 
sedan. Tillsammans med bokashiströ förvandlas 
avfallet till något som kan omvandlas till näringsrik 
mylla på några veckor.
En fördel med jäsningen är att det bildas lakvatten 
som kan användas utspädd som flytande näring till 
alla växter.Fermenteringen gör också att jorden be-
rikas med enzymer, vitaminer och antioxidanter. i en 
vanlig kompost ligger köksavfall och trädgårdsavfall 
flera år ibland innan det blir jord. 
När avfallet istället fermenteras och grävs ner ut-
nyttjas näringen mer effektivt. Man tillför bra mikro-
organismer till jorden vilket ökar bördigheten. den 
sura miljön och den slutna processen gör också att 
flugor trivs mindre bra, och därför går det bra att ha 
bokashihinken inne i köket tills den är full.
En metod som verkligen ligger i tiden för alla miljö-
medvetna!

kajsa har med sig Mikrojordsprodukter att sälja och 
du kan oxå titta på/köpa fermenterad hästgödsel. 
Fermentering av gödsel höjer odlingen till nya höjder. Mer information finns 
på mikrojord.se och i facebookgruppen Bokashifrämjandet.

Kostnad: 50:- för föredrag med kaffe/te och kaka.
Anmälan: friberglotta1@gmail.com eller 0738-314024 senast 22 juli.
Plats: gustavsborgs gård utanför gunnarstorp, vägbeskrivning på 
www.gustavsborg.com

Ger alltid ny inspiration

sofiero.se



Augusti
Lördag 5 auguSTi 
kL. 8.00 – 20.30

Sensommartur 
till Österlen
Vi träffas på Fredriksdals 
parkering för avfärd till 
Trelleborg och Hillmans 
trädgård som är inspi-
rerad av Sydeuropa och 
Mexiko. Här passar det 
att njuta av medhavd 
förmiddagsfika bland 
palmer och andra 
tropiska växter. Vi far 
sedan vidare mot Ystad 
och annica alvéns stora 
trädgård i en söderslänt 
med 7 terrasser med perenner och rosor. innan vi intar lunch på Åbergs 
trädgård och plantskola tar vi en sväng in hos familjen Svenssons enorma 
fuchsiaträdgård. Nöjda och belåtna kör vi sedan mot Engelska trädgården vid 
Svabesholms kungsgård, där vi guidas runt i de fina planteringarna. dagen 
avrundas med ett besök på ulriksdals plantskola på kivik, där vi möter wood-
landväxter som lönnar, annorlunda träd och perenner. dagen avslutas med 
en kvällssmörgås och dryck på Café annorlunda vid Stenshuvud. Vi kör 
sedan hemåt och beräknar nå Helsingborg ca 20.30.

Samling på Fredriksdals parkering kl. 8:00.
Anmälan görs senast fredag 21/7 till ann-Marie göransson:
annmariebosse@gmail.com eller tel: 070-171 84 89
Kostnad: 675 kr som sätts in på plusgiro 321120-8.  
Tag med eget förmiddagsfika. Flera möjligheter till växtinköp under resan.

Lördag 19 – SöNdag 20 auguSTi kL. 10.00 – 17.00

Sensommarrundan 
www.tradgardsrundorna.se

FrEdag 25 – SöNdag 27 auguSTi

Den stora Trädgårdsfesten på Sofiero 
Välkomna in till Helsingborgs Trädgårdsförenings kreativa täppa med tema 



Återbruk! Här finner du mängder av trädgårdsinspiration, höns, fotovägg,  
lotteri och planteringstips för din trädgård!
För barnen finns det möjlighet att göra papperskrukor och fröså.
gratis rådgivning och planering av trädgårdar, finns i Majas växthus.

September
oNSdag 6 SEPTEMBEr kL. 19.00

Ljus & vatten
använder du din trädgård alla årets 12 månader? Från oktober till mars, är det 
mörkt stora delar av dagen, och det kan kännas som att bo i en lägenhet.  
Lär dig hur man belyser trädgården, och njut året runt.
Är du hemma alltid?
Vi investerar i stora mängder av växter, och läger stor tid att vattna dessa.  
Har du lust att njuta mer och ha möjlighet att slappna av när du åker bort?  
Få tips och råd hur du skall skapa bevattning i din trädgård.
Lokal Helsingborgs arena arrangemang i samarbete med Trädgårdsrundorna.

Lördag 16 SEPTEMBEr kL. 10.00

Studiebesök – Hedenstorps plantskola   
Lasse olsson tar emot oss på plantskolan och berättar om små och långsamt 
växande träd och buskar med stort prydnadsvärde, kombinerat med perenna 
marktäckare. Möjlighet att handla. Vi avslutar med fika. 
anmäl till kerstin.stoltz@gmail.com, senast den 10 september. om du vill fika, 
betalas du på plats. Hedentorps Plantskola, kullavägen 95, Ängelholm.

HÄR ÄR VI RÄDDA OM HÖNOR OCH ROSOR
Nedärvd kunskap blir alltmer aktuell i en tid där vi både vill 
och måste lära oss att leva närmre det som växer, i harmoni 
med naturen. Välkommen till Fredriksdal och upptäck hur 
lustfyllt det kan vara.



Oktober
oNSdag 4 okToBEr kL. 19.00

Så får du dina växter att trivas i din trädgård
ingvar Mann, trädgårdslärare från Hvilans folkhögskola, kommer till oss  
onsdagen 4 oktober och berättar om hur du får dina växter att trivas i  
din trädgård. Han kommer att förklara hur olika faktorer påverkar växterna  
och vad du kan göra för att få växterna att trivas ännu bättre.  
Föreningens lökmarknad i pausen.  
du kan se utbudet på hemsidan, www.hbgtradgard.se
Maria församlingshem, Södra Storgatan 22

Lördag 7 okToBEr kL. 17.00 – 21.00

Månskensrundan 
www.tradgardsrundorna.se

oNSdag 11 okToBEr kL. 18.00 – 20.00

Trädgårdssnack
Trevligt trädgårdssnack i mysig miljö. På Nelly´s, radisson Blu Metropol Hotell, 
samlas vi för att under några timmar utbyta tankar om trädgård och allt annat 
som hör till. Från klockan 18.00 är plats bokad för föreningens medlemmar. 
Var och en handlar det man önskar dricka och äta.  
Besök gärna hemsidan www.nellysfoodetc.se för att se utbud av dryck,  
tilltugg och smårätter. 
Hotell radisson Blu Metropol Hotell, Carl krooks gata 16



November
oNSdag 8 NoVEMBEr kL. 19.00

Höns i trädgården
Har du funderat på att ha höns i trädgården? På detta föredrag med många 
bilder och små filmklipp får du inspirerande exempel på utformning av 
hönshus och hönsgård, kunskap om höns och deras beteenden och behov, 
vilka vinster man som trädgårdsodlare har av hönsen (förutom de goda ägg-
gen), med mera. du får också lära dig vad som behövs vad gäller tillstånd 
från kommunen och vad som gäller enligt djurskyddslagstiftning.

Fördragshållare: jeanette  
Thelander har läst etologi vid  
Linköpings universitet och biologi  
vid uppsala universitet och är  
ordförande i djurskyddet  
Snapp hanen (f.d. djurskyddet  
Nordostskåne).
Maria församlingshem,  
Södra Storgatan 22

Mellanmossevägen 102 
253 53 Påarp  

Tel: 042-22 60 65
mellanmossensperenner@teliaweb.se  

Öppettider 
1 april – 30 september: 10 - 18 

(stängt måndagar)

PerennerMellanmossens



oNSdag 29 NoVEMBEr  
kL. 19.00

Från grep till gaffel
anette Nilsson berättar och visar 
bilder hur hon skapar och odlar sin 
köksträdgård, från jordförbättring 
till skörd.

det blir bilder på favoritsorter av 
grönsaker och blommor, många 
odlingsråd samt tips på förvaring 
och tillagning av det egenodlade.
Maria församlingshem, Södra 
Storgatan 22.

Väla trädgårdar

Välkommen till Väla Trädgårdar
Här hittar du allt för din trädgård 

www.valatradgardar.se

Vi erbjuder också hemleverans och 
andra tjänster för din trädgård



Juni
Lördag 17 juNi Är HiLdiNgS HaVE  
öPPEN För arBETE oCH För  
BESök 9–12.
Hildings Have
Våra arbetslördagar fortsätter på lotten 
som tidigare. det är alltid trevligare att ar-
beta många tillsammans – och vi har flera 
kunniga medlemmar, som gärna delar 
med sig av sitt vetande. Vi samlas efter 
kl. 9 på morgonen och arbetsinsatsen 
belönas med litet gott att äta vid lunchtid. 
Subventionerad lunch. deltagarna betalar 
20 kr per person. Välkommen! 
Under sommar och höst gäller  
dessa datum: 17 juni, 8 juli, 29 juli,  
16 september och 7 oktober. För att hålla 
lotten i gott skick vill vi på försök även träf-
fas någon förmiddag mitt i veckan under 
enklare former. i höst blir det torsdagen 
den 17 augusti.

Juli
oNSdag 12 juLi kL. 18.00
Sommarfest!
Vår traditionella och mycket uppskattade 
sommarfest. Enkel förtäring, dricka, sam-
kväm och spännande växtauktion. 
Hildings Have, Vasatorpsvägen.
Lördagen 8 juli och 29 juli är Hildings 
Have öppen för arbete och för besök 9–12.

Augusti
Lördag 12 auguSTi kL. 14.00
Demonstration av sticklingsförökning 
av rhododendron
Vi håller till på Hildings Have. Vi tillhanda-
håller sticklingar, substrat och annat nöd-
vändigt material till en blygsam kostnad. 

Experter visar och berättar om sina bästa 
tips för hur du lyckas med din förökning 
av rhododendron med sticklingar. 
Torsdagen 17 augusti är Hildings Have  
öppen för arbete och för besök 9–12.

September
SöNdag 24 SEPTEMBEr kL. 14.00
Växtmarknad på Hildings Have
Spännande och udda växter: perenner, 
buskar, träd och givetvis rhododendron. 
kom och fynda! alla säljare såväl som 
köpare är hjärtligt välkomna! kom i tid!  

Rhododendronsektionen
PrograM juNi – NoVEMBEr 2017



Välkommen att bli medlem i  
Helsingborgs Trädgårdsförening

Vi serverar kaffe och kaka som i våras.
Lördagen 16 september är Hildings Have 
öppen för arbete och för besök 9–12.

Oktober
Lördag 7 okToBEr Är HiLdiNgS HaVE 
öPPEN För arBETE oCH För BESök 
kL. 9–12. 

November
TiSdag 21 NoVEMBEr  
kL. 19.00
Föredrag
En våg av intresse för magnolior sveper 
genom trädgårdsfolket och en intensiv 
förädling pågår inom näringen för att nå 
större variation i växtsätt, storlek, färg 

och form. Även sektionen hakar på  
och planterar en mindre samling  
på Hildings have för provodling i hopp 
om framtida berömmelse. kenneth 
Lorenzon, universitetslektor, alnarp, har 
stort kunnande om magnoliasläktet  
och ger oss grundkännedom om skön-
heterna i ord och bild. 
Plats: gröna huset, Lybecksgatan 22, 
råå.

Rhododendronsektionen
PrograM juNi – NoVEMBEr 2017

’Vi för traditionen vidare’
Kvalitet och kunnande sedan 1915

Rosor och klematis, samt mycket mer!

Om inte alla, men väl de flesta växterna för trädgården finner ni här,
allt från buskar och träd – även vintergröna – till frukt och bär!

Perenner i stora mängder, såväl som rosor och klematis i olika längder!
Dessutom är de sistnämnda två, en specialitet hos Cedergrens på Råå!

I vår presentbutik finner du bl.a. engelskt porslin,
samt annat smått och gott, till vännen din!

Välkomna!

Öppettider: Se www.cedergrens.com
Tel. 042 26 00 52  mail: info@cedergrens.com

Starkoddersgatan 4   Råå  (mittemot Råå Kyrkogård)



Om vårA FöredrAg
Våra föreläsningar genomförs i samarbete 
med Studiefrämjandet. För medlemmar 
är entréavgiften till föredrag 60 kronor. För 
icke medlemmar 100 kronor om inget annat 
anges. i entréavgiften ingår fika. Ta gärna 
med priser från den egna trädgården till lot-
teriet. Vi öppnar klockan 18.30 för mingel och 
trädgårdssamtal.

medlemsAvgiFt
Helsingborgs Trädgårdsförenings medlemsav-
gift för 2017 är 150 kronor per person, för rho-
dodendronsektionen tillkommer 30 kronor. 
Medlem blir du genom att betala in på plus-
giro 32 11 20-8. kom ihåg att ange din adress, 
telefonnummer och eventuell e-postadress.

Om vårA resOr
Helsingborgs Trädgårdsförening anordnar 
både dagsresor och längre resor inom 
och utom Sverige. Har du några speciella 
önskemål så hör gärna av dig. resorna är 
en förmån för våra medlemmar och därför 
måste du vara medlem i föreningen för att 
kunna anmäla dig till resorna. Se också våra 
resevillkor på hbgtradgard.se/program.

medlemsFörmåner
Som medlem i Helsingborgs Trädgårdsför-
ening får du tio procents rabatt vid inköp av 
perenner, buskar och träd hos nedanstående 
företag. För att rabatten ska gälla måste med-
lemskortet uppvisas i kassan: 

•	Beijer	Bygg,	Helsingborg
•		Cedergrens	&	Co,	Råå
•		www.enklablommor.se
•		Flora	Linnéa,	Fredriksdal
•		www.frokungen.	se,	ange	”kolonilott”	
   i kassan för rabatt
•		Hedentorps	plantskola,	Ängelholm
•		Knapp	trädgårdsdesign
•		Nils	Larssons	maskinservice
•		MB-Plantshop,	Landskrona	(vid	Gläntan)
•		Mellanmossens	Perenner,	Påarp
•		Mias	Trädgårdsbutik,	miastradgardsbutik.se
•		Plantskolan	i	Ängelholm	AB
•		Rolfs	ateljé,	Rögle
•		Rycketofta	handelsträdgård
•		Sofiero	Blomster	&	Trädgårdshandel
•		Välaplantor	AB,	Väla
•		Väla	Trädgårdar,	Väla
•		Ödåkra	Uteplantor
•		Tio	procent	får	du	också	vid	köp	av	 
  trädgårdsböcker och tidskrifter på  
  akademibokhandeln killbergs.

BesöK vår hemsidA/FAceBOOKsidA
Hemsidan uppdateras löpande med  
aktuella träffar och evenemang. Ändringar 
och tillägg i Trädgårdsföreningens program  
annonseras också här. Har du något du  
vill publicera, mejla Ninna Lindblad på  
ninna.lindblad@gmail.com.
Välkommen in på vår hemsida  
www.hbgtradgard.se eller Helsingborgs 
Trädgårdsförening på facebook.

KOntAKter:
e-postadress: hbgtradgard@gmail.com 

medlemsfrågor: Lotta Friberg 0738-31 40 24, friberglotta1@gmail.com
resor: kerstin Stoltz 0734–02 75 64, kerstinm.stoltz@gmail.com

rhododendronsektionen: ingo renz 0435-71 14 52

Helsingborgs

Trädgårdsförening

Välkommen att bli medlem i  
Helsingborgs Trädgårdsförening



Hos oss hittar du mer än  
500 handredskap!

Vi har även Weber & Napoleon grillar och tillbehör, 
trädgårdsmaskiner samt serviceverkstad!

Nils Larssons Maskinservice AB
Porfyrgatan 4, 254 68 HELSiNgBorg 

042-13 35 20, bo@nils-larssons.se, jatte@nils-larssons.se

MER ÄN 

500 SK
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REDSKAP I BUTIK

Vi har Helsingborgs största sortiment 
av grillar och tillbehör i butik


