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Augusti
LÖRDAG 11 AUGUSTI

Sensommartur på Söderslätt
Vi besöker lite olika typer av trädgårdar i olika storlekar. Den som vill tar med 
morgonkaffe som det finns tillfäller att njuta av i den första trädgården. 

Vi börjar i Lorimers trädgård i Grönby. Trädgården är på ca 2700 kvadratmeter 
och med träd, häckar, buskage, ros- och perennrabatter har ägarna under sina 
tio år här skapat många gömställen i skydd för vinden. Mannen i huset kommer 
från England och delar av trädgården har något av “Cottage Inspiration”.
Vi kör vidare mot kusten till Thomas Hansson och Elvi Wemanlind vid Beddinge-
strand. Enligt ägarna är trädgården traditionell, modern och medelhavsinspi-
rerad. Därefter är det dags för shopping på Ting ute & inne. En inspirationsbutik 
vars ägare också arbetar med trädgårdsdesign.

Buffélunchen blir i närheten, vid Dalabadet nära stranden. Glöm inte ange  
eventuella matallergier vid anmälan!

Mätta och belåtna fortsätter vi in till Trelleborg där vi besöker två trädgårdar. 
Först Kerstins Trädgård, som är en liten trädgård men ändå har flera olika träd 
bl.a. Gleditzia, vitt blåregn m.m. Därefter besöker vi Tittis trädgård, en trädgård på 
500 kvm med många idéer.
Eftermiddagskaffet får vi på Hallongården där vi också får möjligheter att handla 
plantor och olika produkter av hallon.  

Sista trädgårdsbesöket för dagen blir Refugium i Gessie hos Susanne Olsson 
i närheten av Vellinge. Trädgården är långsmal och inte så stor. Bladfärger  
och -former är viktiga och här finns även en del formklippt. 
Avresa med buss från Fredriksdals parkering klockan 8:00 och vi beräknar  
vara hemma senast 21:00
Pris 700 kronor. I resans pris ingår buss, guidning, lunch och em kaffe. 
Anmälan senast 15/7 till Ann-Marie Göransson. Tel nr 0701-71 84 89.  
Resekostnaden betalas in på plusgirokonto 32 11 20-8.



ONSDAG 15 AUGUSTI KL 18.00

Guidad tur på Alnarp
Linnea Oskarsson ansvarar för insamlade  
perenner inom POM (programmet för odlad mång-
fald). Hon kommer att visa oss en hel del av detta 
unika material, som bevaras för framtiden. Ta gärna 
med eget fika som kan avnjutas efter visningen. 

Kostnad: 50 kronor per person, betalas till  
plusgiro 321120-8 när du fått vår bekräftelse.

Anmälan: Antalet är begränsat, så anmäl i god tid, 
dock senast den 29 juli, till Hans Ingelstam  
på 0705-75 99 43 eller hans.ingelstam@telia.com.  
Ange ditt telefonnummer och epostadress.  
Du får bekräftelse via epost senast den 30 juli.
Samåkning: Vi träffas kl 16.45 på Fredriksdals  
parkeringsplats för avfärd senast 17.00.

FREDAG 24 – SÖNDAG 26 AUGUSTI

Stora Trädgårdsfesten på Sofiero
En plats att blomma ut och vakna till liv i! 
Beskrivning av vår idéträdgård: 
Vi har tillsammans skapat en färgsprakande plats fylld av trädgårdsglädje  
och blomsterfägring. Här får vi lust att testa, leka och experimentera med  
olika material och trädgårdsfärger! 

Även i år finns fotoskärm, lotteri och savannlåda för barn. Den populära  
rådgivningen återkommer också men på annan plats i parken. 

Aspavägen 421, Vallåkra, tel: 0707-96 41 08, www.tomatenshus.se

Solmogna tomater i alla färger och former, krispiga gurkor,  
saftiga paprikor, heta chilifrukter, färska kryddor  

– allt ny skördat, direkt från växthuset. Stenugnsbakade, kalljästa 
bröd från gårdens bageri, in läggningar och delikatesser som husets 

kock med varsam hand förädlat av gårdens egna produkter. 
Italiensk keramik – med tomatprofil, såklart. 

Missa inte heller att titta in i växthuset och känn alla dofterna.
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September
LÖRDAG 1 – SÖNDAG 2 SEPTEMBER KL. 10.00 – 17.00

Sensommarrundan
Läs mer på tradgardsrundorna.se

LÖRDAG 15 SEPTEMBER KL. 10.00 – 15.00

Kurs: Florist för en dag
Efter det populära föredraget Fantastiska buketter tidigare i år erbjuds nu  
Helsingborgs Trädgårdsförenings medlemmar att delta i kursen Florist för en 
dag på Ingvar Strandhs Blomsterskola.
 
Deltagarna får lära sig grunderna i att ta hand om växterna, färg, form och olika 
bukettekniker. I priset ingår tre olika blomsterarbeten, fika och lunch.

Anmälan görs via följande länk: www.jennystrandh.se/florist-för-en-
dag-39700734  (Skriv in länken i webbsökarens adressfält) 
 
Länken finns även på Trädgårdsföreningens hemsida: www.hbgtradgard.se

Plats: Ingvar Strandhs 
Blomsterskola, Köpman-
nagatan 23A, Jakriborg/
Hjärup.
Kostnad 795 kronor per 
person. Max 25 deltagare.
Läs mer om Ingvar 
Strandhs Blomsterskola 
på www.jennystrandh.se

’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)



ONSDAG 26 SEPTEMBER KL. 19.00

Mitt år på Sofiero – Jubileumsträdgård  
och praktplanteringar
Mona Wembling berättar om sina  projekt på Sofiero under år 2016. Vi får veta 
hur Jubileums trädgården kom till och vad den innehåller. Mona berättar också 
om det stora lökfloret under det året och om sommarblomsplanteringen. 
Mona Wembling är landskapsarkitekt och har tidigare arbetat både på  
Movium i Alnarp och som lärare på SLU, Alnarp.

Lökmarknad i pausen, lista på urvalet av lökar kommer att finnas på vår  
hemsida den 20 augusti. 

+46 736 247 688
gunilla@gunillaps.se

www.gunillaps.se

Gunilla Ṕ s
BE VAT T N I NG S DE S IG N

Vi vet hur du får 
gräset grönare på 

din sida!

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
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Oktober
LÖRDAG 6 OKTOBER KL. 17.00 – 21.00

Månskensrundan
Läs mer på tradgardsrundorna.se

ONSDAG 17 OKTOBER KL 19.00

Gröna sköna Rum
Trädgårdsprofilen och designern Heidi Palmgren kommer och berättar om  
hur du kan hitta enkla och snabba möjligheter att förändra din trädgård. Heidi  
är  tidigare ägare och skapare av Löddeköpinge Plantskola, författare av träd-
gårdslitteratur och uppdrag inom trädgårdsdesign. 
Välkommen att ta del av hennes idéer, ställa frågor och ta med enkla tips  
hem till ditt egna gröna rum.

ONSDAG 31 OKTOBER KL. 18.00 – 20.00

Trädgårdssnack
Vi träffas på den italienska resturangen Marconi. På den här mysiga kvarters-
krogen har trädgårdsföreningen bokat plats. Det finns möjlighet att äta och 
dricka något gott tillsammans, utbyta gröna tips och erfarenheter och inte 
minst träffa trädgårdsvänner. Var och en beställer och betalar sin mat och dryck. 

Besök hemsidan marconi.se för att se menyn Restaurang Marconi,  
Drottninggatan 78. 
Obs! Begränsat antal platser. 

Anmäl dig till Kerstin Stoltz, kerstinm.stoltz@gmail.com eller tel. 073-402 7564.

Telefon 042-32 77 99      www.floralinnea.se

Din lokala plantskola på Fredriksdal.
Sveriges största sortiment av rosor från egen odling i Helsingborg.
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November
ONSDAG 21 NOVEMBER KL. 19.00

Rosor i Kina – att njuta av och förundras över
Lars-Åke Gustavsson berättar om och visar bilder på rosor och annat från  
en resa  till rosens hemland. Föredraget börjar i Yunnans natur och äldre  
kulturmiljöer och avslutas i den moderna storstadens trädgårdar och  
plantskolor i Peking.

Lars-Åke var tidigare chef för bl.a. Fredriksdals Rosarium och är nu projektledare 
för POMs nationella rosinventering. 

Fleningevägen 69B
254 75 Ödåkra

042-204210
www.uteplantor.se
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December
ONSDAG 12 DECEMBER KL. 18.30

Grodd och skott
Annika Christensen och Jonas Bendroth håller föredrag om hur medveten-
heten om hälsa och miljö ökar och ger utrymme för ny spännande mat.  
Groddar och skott syns allt mer på restauranger och nästan varje matbutik  
har dem i sina grönsaksdiskar. Något som ökar ännu mer är hemmaodlingen, 
men inte i tillräcklig grad enligt Jonas och Annika. 
 
Med endast en matsked frön, vatten och lite kunskap kan vem som helst odla 
egna groddar och skott. Jonas med 3 års erfarenhet som produktansvarig 

Väla Trädgårdar
Inspiration & kvalité

www.valatradgardar.se

Boka beskärning 
och skötsel på 
0739-833800

Våren möter du på Väla Trädgårdar!
Din perennspecialist, med service utöver det vanliga.



på Sveriges största groddfabrik och 
Annika som hobbygroddat hela sitt liv 
kommer att dela med sig av tips och 
tricks för att lyckas med odlingen och 
få en så bra skörd som möjligt!

Groddar och skott har i ett flertal  
studier visat sig innehålla hög halt av 
näring. Fröet utvecklas på bara några 
dagar till en grodd som ska växa till  
sig så snabbt som möjligt. Enzymer  
bildas, mineraler kan lättare tas upp 
av kroppen och vitaminmängden ökar 
med ca 250%.
 
Utifrån 20 olika sorters groddfröer  
kan man göra många goda sallader,  
hummusröror, biffar, wook, bröd  
och en massa mer!  
Groddar och skott är enkelt, roligt och hälsosamt för både kropp och själ. 
Under kvällen bjuds det på bröd bakat på bland annat groddade mungbönor 
och ett dussintal olika sorters groddar. Möjlighet att handla fröer och odlings-
material.

Annika är känd från Allt om Trädgård och sitt instagramkonto  
@annikasnaturligating där hon har 38 000 följare.

Jonas är delägare och projektledare av verksamheten Sproutly, som är  
grundat av Sveriges största groddföretag Munka grodden AB.

Vi är ett serviceföretag inom bygg  
och säkerhetsbranschen med tjänster

för din bostad eller ditt företag.

www.byggsakerhet.com

 Välkommen att kontakta oss på tel 042-300 91 92

Bygg & Säkerhet
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Juli
ONSDAG 11 JULI  KL 18.00
Sommarfest
Vår traditionella och mycket uppskattade 
sommarfest. Enkel förtäring, dricka,  
samkväm och spännande växtauktion.
Hildings Have, Vasatorpsvägen – Lunds-
bäcksgatan

Augusti
LÖRDAG 11 AUGUSTI OCH  
SÖNDAG 12 AUGUSTI KL 14.00
Kurs i sticklingsförökning  
av Rhododendron
Hemma hos Bengt Hansson, 
Brohultsvägen 30 Helsingborg. 
Vi tillhandahåller sticklingar, substrat  
och annat nödvändigt material till  

en blygsam kostnad. Max sju deltagare 
per gång. Förhands anmälan till Bengt,  
tel 042-15 67 83.

September
SÖNDAG 23 SEPTEMBER KL 14.00
Växtmarknad på Hildings Have
Spännande och udda växter: perenner, 
buskar, träd och givetvis Rhododendron. 
Säljare medtager eget bord och annat 
som behövs vid försäljningen. 10 procent 
av försäljningssumman betalas till  
föreningens representant.  
Alla säljare och köpare är hjärtligt  
välkomna!

November
TISDAG 6 NOVEMBER KL 19.00
Medlemsmöte i Gröna Huset  på Råå
Erland Ejder från Laholm berättar om 
Magnoliaskogen i Alnarp, initiativtagare, 
plantering och utveckling av plantorna. 
Erland har varit i Kina och Japan och hittat 
material till de över 1000 magnolior, som 
är planterade i Alnarp.
Gröna Huset på Råå Lybecksgata 22.  
Ta buss 219 eller 218 eller stadsbuss 1 eller 
2 till Råå center östra.   

Hildings Have
Följande lördagar är det öppet  
9.00 – 12.00 på odlingslotten för att  
komma och titta eller hjälpa till med 
skötseln. De som deltar i skötselarbetet 
belönas med en enkel måltid till  
subventionerat pris.
21 juli, 4 augusti,1 september,  
29 september och 20 oktober

Rhododendronsektionen
PROGRAM JULI – DECEMBER 2018
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OM VÅRA FÖREDRAG
Våra föreläsningar genomförs i samarbete 
med Studiefrämjandet. För medlemmar är 
entréavgiften till föredrag 60 kronor och för 
icke medlemmar 100 kronor om inget annat 
anges. I entréavgiften ingår fika. Ta gärna 
med plantor eller fröer du har över från din 
egen trädgård till lotteriet. Vi öppnar klockan 
18.30 för mingel och trädgårdssamtal. Plats, 
Sankta Marias Församling, Södra Storgatan 22.

BLI MEDLEM
Medlemsavgiften för 2018 är 150 kronor per 
person, för rhododendronsektionen tillkom-
mer 30 kronor. Medlem blir du genom att  
betala in medlemsavgiften på plusgiro 
321120-8. Kom ihåg att ange såväl namn som 
adress, epostadress och telefonnummer.

ADRESSÄNDRING
Meddela gärna din e-postadress så vi  
kan nå dig för viktiga meddelande. Glöm 
inte meddela om du byter hemadress eller 
e-postadress.

OM VÅRA RESOR
Helsingborgs Trädgårdsförening anordnar 
både dagsresor och längre resor. Hör gärna 
av dig om du har önskemål om resmål. Re-
sorna är en förmån för våra medlemmar och 
därför måste du vara medlem i föreningen 
för att kunna anmäla dig till dem. Se också 
våra resevillkor på hbgtradgard.se/program.

MEDLEMSFÖRMÅNER 
Som medlem i Helsingborgs Trädgårds-
förening får du tio procents rabatt vid inköp 
av perenner, buskar och träd och annat 

trädgårdsrelaterat hos nedanstående. För 
att rabatten ska gälla, måste medlemskortet 
uppvisas i kassan: 

• Akademibokhandeln Killbergs  
  (gäller trädgårdsböcker och -tidskrifter).
• Beijer Bygg, Helsingborg 
• Butik Linnea , inredning och växter,  
  Linnéaträdgården
• Cedergrens & Co, Råå
• enklablommor.se
• Flora Linnéa, Fredriksdal
• frokungen.se, Ange ”kolonilott” i kassan  
  för rabatt
• Gunilla P´s Bevattningsdesign
• Hedentorps plantskola, Ängelholm
• Knapp trädgårdsdesign 
• Kulla Gunnarstorps gårdsbutik 
• Nils Larssons Maskinservice
• MB-Plantshop, Landskrona (vid Gläntan)
• Mellanmossens Perenner, Påarp
• Mias Trädgårdsbutik
• Månsgård Krukstopp, Rydebäck
• Plantskolan i Ängelholm AB
• Rolfs ateljé, Rögle
• Rycketofta handelsträdgård
• Sofiero Blomster & Trädgårdshandel
• Tomatens Hus, (gäller alla växter)
• Välaplantor AB, Väla by
• Väla Trädgårdar, Väla by
• Ödåkra Uteplantor 

Välkommen till 
Helsingborgs Trädgårdsförening

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: IngoRenz 0435–71 14 52 

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 hbgtradgard.se eller  
Helsingborgs Trädgårdsförening på Facebook.



Hos oss hittar ni Helsingborgs  
”vassaste” sortiment inom beskärning

Vi har mer än 500 handredskap i butik,  
där alla hittar sin favorit.

Nils Larssons Maskinservice AB
Porfyrgatan 4, 254 68 HELSINGBORG 

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

Dessutom har vi stort utbud av trädgårdsmaskiner  
för allas behov.

Vår serviceverkstad tar alltid hand om er på bästa sätt.
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