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Kallelse och dagordning vid årsmöte  
med Helsingborgs Trädgårdsförening
MARIA FÖRSAMLINGSSAL 10 FEBRUARI 2021 KL. 18.00

Kallelse och dagordning vid årsmöte

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för protokoll från årsmötet.
4. Parentation.
5. Val av två personer som jämte mötets ordförande ska justera protokollet  
 och som tillika ska vara rösträknare vid eventuell votering.
6. Fråga om godkännande av kallelse och dagordning. 
7.  Verksamhetsberättelse.
8. Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Budget 2021.
12. Fastställande av årsavgift för 2022. Förslag från styrelsen på oförändrad 
 medlemsavgift, 150 kronor.
13. Ev. förslag väckta av enskild medlem.
14. Val av funktionärer i styrelsen:
 a/ Val av ordförande
 b/ Val av styrelseledamöter   
 c/ Val av styrelsesuppleanter
 d/ Val av revisorer 
 e/ Val av revisorssuppleanter
 f/ Val av ledamöter i valberedningen
 g/ Val av suppleant i valberedningen
15. Rapporter, bl.a. beträffande stipendiefonden.
16. Övrigt.
17. Avtackning.
18. Årsmötets avslutande.
 
Underlag till punkt 14 på dagordning

För följande personer utgår mandattiden i styrelsen:

Ordförande:
Lotta Friberg

Helsingborgs

Trädgårdsförening

Ledamöter:     
Gunilla Petersson
Inger Wittfjord
Ann-Marie Göransson 
Maria Winberg Nordström

Suppleanter:
Siv Carling
Elisabeth Sonesson



Februari
ONSDAG 10 FEBRUARI KL.18:00

Årsmöte med Helsingborgs Trädgårdsförening
Maria Församlingshem Södra Storgatan 22

Valberedningens förslag till funktionärer för Helsingborgs Trädgårdsförening kommer  
att finnas på hemsidan, www.hbgtradgard.se senast 31 januari. 

Fortfarande råder osäkerhet inför våren på grund av pandemin Covid-19 och vi  
kan tyvärr inte genomföra någon föreläsning under januari månad. 

Hur det blir med antalet personer som kan deltaga vid medlemsmötena vet vi  
inte i skrivande stund utan det blir som hösten 2020 att ni ska anmäla er till  
gunilla@gunillaps.se som håller koll på antalet. Har ni anmält er och får förhinder 
är det viktigt att ni avanmäler er, så att någon annan få möjlighet att deltaga. 

Vårens föredrag är endast för medlemmar. Entréavgift betalar ni till vårt plusgiro-
konto, via swish eller kontant när ni kommer, 60 kr. Kontonummer hittar ni under  
”Bli medlem”.

Eventuella ändringar i programmet meddelas på hemsidan www.hbgtradgard.se 
och via mail till de som lämnat sin e-postadress till hbgtradgard@gmail.com.

Väla Trädgårdar
Inspiration & kvalité

www.valatradgardar.se

Boka beskärning 
och skötsel på 
0739-833800

Plantera mera!
Dina perenner, träd och buskar hittar du hos oss, till bra pris.

vala tradgardar_host 120x45.indd   1 2018-06-28   06:34

Anna Kowalik Tidblad, odlingsinspiratör på Stadsbyggnadsför-
valtningen kommer att berätta om stadsodling i Helsingborg och 
vad man ska göra om man vill starta en odling. Dessutom kommer 
Anna berätta om hur man odlar i andra svenska städer, men också 
utomlands för att förhoppningsvis inspirera fler till att odla i staden.



Mars
ONSDAG 10 MARS KL.18:00

Odlingsbara växter på Norrviken
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22

Trädgårdsmästare Pierre Nestlog, verksam på Norrviken Trädgårdar berättar om växter 
som fungerar bra i samplantering på Norrviken. Men också hur vi ska lyckas med olika 
sammansättningar, kompositioner och skötsel i våra egna trädgårdar.

SÖNDAG 28 MARS KL. 10:30 OCH FREDAG 16 APRIL KL. 10:00

Keramikkurs med Tamara
Rallaregatan, Kattarp

Jag lär er grunderna och garanterar att ni får en fin keramisk upplevelse. Med skapar-
glädje och fantasi knådar och skulpterar vi. Tänk, vad man kan åstadkomma med lera!
Vi håller på 4–5 timmar. All lera, glasyr och bränningar ingår liksom kaffe, the och fralla.
Kostnad 490 kr/person. Anmälan 0739–96 28 51 eller via mail: modernart2day@gmail.com

Utemiljö, uterum, golv, fönster och dörrbyte,  
kök, bad, tak, tillbyggnad

www.byggsakerhet.com

Välkommen till oss med ditt  
bygg- och renoveringsprojekt!  

020-403500

Byggsakerhet 120x45.indd   1 2018-06-28   06:43



A pril
ONSDAG 7 APRIL KL. 18:00

Spännande träd och buskar  
för den mindre trädgården
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22

Peter Linder trädgårdsingenjör och plantskolist 
kommer och berättar om vilka värdefulla träd och 
buskar vi kan ha och plantera i våra idag allt min-
dre trädgårdar. Peter har sin plantskola i Köinge by 
utanför Hörby, där han odlar ekologiskt spännande 
perenner, träd och buskar. Vi planerar att göra ett 
besök där och guidas runt i odlingen och arboretet 
lördagen den 15 maj kl. 16.00.
Vi återkommer kring hur detta kan ske praktiskt uti-
från Covid-19 smitta och restriktioner. Se gärna hem-
sidan lindersplantskola.se med växtlista och nyheter.

LÖRDAG 17 APRIL KL. 9:00 – 13:00

Betongkurs
Hemma hos kursledaren Ingela Kämpe, Soldatgatan 6, Helsingborg.

Du får lära dig grunden i enklare betonggjutning. Betong är ett trevligt och hållbart  
material att arbeta med och är vackert precis som det är. Ta gärna med egna formar, 
pytsar, hinkar el dyl. som fungerar att gjuta i samt gummihandskar (diskhandskar)  
och munskydd (inte bra att andas in betongdamm)
Max 6 deltagare
Pris: 350 kr inkl material (betong). Betalas till kursledaren direkt vid kurstillfället.
Anmälan direkt till Ingela, telefon: 0705-41 45 61, senast 7 dagar innan kurstillfället.  
Ta med egen fika. Vi kommer att vara utomhus men det finns möjlighet att vara inomhus 
vid regn.

0736 247 688
gunilla@gunillaps.se

www.gunillaps.se

Gunilla Ṕ s
BEVATTNINGSDESIGN

Vattna mindre! Vattna smart!
Fråga mig!



Maj
SÖNDAG 9 MAJ KL. 14:00 – 16:00

Växtmarknad på Hildings Have
Korsningen Vasatorpsvägen och Lundsbäcksgatan

Tillsammans med Helsingborgs Rhododendronförening har vi växtmarknad där du 
kan köpa eller sälja överskott från din trädgård, en del spännande och udda växter, 
buskar, träd och rhododendron. Säljare medtager eget bord och annat som behövs 
vid för säljningen. 10 procent betalas till föreningen. Alla säljare och köpare är varmt 
välkomna!

LÖRDAG 15 MAJ 
Vårutflykt
Utflykt planeras till några fina privata 
trädgårdar samt Peter Linders plant-
skola. Mer information kommer under 
våren.

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 nyskördat, direkt från växthuset. 
Stenugnsbakade, kalljästa bröd från gårdens bageri, 
inläggningar och delika tesser som husets kock med  
varsam hand förädlat av gårdens egna produkter. 

Vi har ett stort sortiment av plantor för dig som vill odla själv.  
I växthuset kan du även hitta egenodlade pelargoner, allt från  
sticklingar till stora blommor. Välkommen till oss!

När smaken spelar roll

Tomatens Hus 120x45_V19.indd   1 2018-12-02   11:26

Telefon 042-32 77 99      www.floralinnea.se

Din lokala plantskola på Fredriksdal.
Sveriges största sortiment av rosor från egen odling i Helsingborg.

Flora Linnea 120x45.indd   1 2018-06-27   21:57



SÖNDAG 23 MAJ KL. 10:00 – 17:00
Vårrundan- årets första trädgårdsrunda
Besök vackra trädgårdar när lökar och försommarblomning är som finast 
och trädgårdssäsongen har kommit igång. Se tradgardsrundorna.se

Juni
30 MAJ – 4 JUNI

Skottlandsresa 
Om smittläget tillåter planerar vi Skottlandsresan. Mer information kommer under våren.
I skrivande stund är kostnaden för resan preliminär och hotellet vi ska bo på inte 
fastställt.
13 950 kr/person vid minst 40 betalande resenärer 
14 600 kr/person vid minst 30 betalande resenärer 

Enkelrumstillägg: 2 950 kr/person
I resans pris ingår: Flyg Köpenhamn – Edinburgh t/r inkl flygskatter, bagage samt buss-
transfer. Helsingborg – Köpenhamn/Kastrup t/r Busstransporter för alla utflykter och 
flygplatstransfers. Väg- och parkeringsavgifter.
5 övernattningar på Mercure Edinburgh, City Princes Street Hotel. Inkvartering i dubbel-
rum med dusch/bad och wc, 5 frukostar, 1 matig fika, 2 lunch exkl dryck, 5 middagar  
exkl dryck, inkl kaffe på hotellet.
Reseledare, inträde till 9 trädgårdar och Royal Gardening Scotland, Royal Botanic Garden 
utan guidning, fri entré.  
Besök i 3 plantskolor – fri entré. Besök Glengoyne whiskydestilleri med provsmakning.

De som anmälde sig till resan 2020 får förtur och kontaktas per mejl och anmälnings-
tiden till resan 2021 kommer per mejl och på hemsidan.

Kontakta Per Hyllén,  
per@yourgarden.se eller 

 på 0739–16 04 93 för information.

Vill du annonsera  
i Trädgårdsbladet?

Beskär, planterar, fäller.
Boka tid för vårens  

beskärningar!

Maila eller ring  
för kostnadsfri offert.

0760-22 24 58
info@leires.se

LEIRES  
TRÄDVÅRD

Leire_annons.indd   1 2020-12-09   15:59
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ONSDAG 9 JUNI KL. 18:00 – 21:00

Trädgårdssnack på Hildings
Korsningen Vasatorpsvägen och Lundsbäcksgatan

Vi träffas på odlingslotten och utbyter tankar kring trädgård och växter. Föreningarna 
bjuder på något lätt att äta och dricka. Bindande förhandsanmälan till Ulf Hemdal tel 
931 03 eller ulf.hemdal@gmail.com. Begränsat antal, så först till kvarn…

ONSDAG 23 JUNI KL.18:00

Öppna trädgårdar
Anna och Rikard Carlsson, Ängeltoftavägen 111, norr om Ängelholm.

Vi får besöka deras stora trädgård, som består av två delar. 
En uppvuxen del runt boningshuset med många perenner, träd och buskar, samt en 
större yta där åkermark förvandlats till ett spännande parklandskap, med flera dammar 
och uppbyggda åsar. Välkomna.

LÖRDAG 19 JUNI OCH SÖNDAG 20 JUNI KL. 10:00 – 17:00

Stora sommarrundan
Frodiga, spännande och unika privata trädgårdar och handelsträd-
gårdar, öppnar upp för allmänheten. Det är en unik chans att få kika 
in bakom staketet ”på riktigt”. Se tradgardsrundorna.se

Helsingborgsv. 54  Ängelholm   0431-173 50     
vard 9-18 • lör 9-15 • sön/helg 10-15    www.plantskolan.se  

egenodlat!

Växtbutiken med
stort sortiment

GISELA TRAPPS VÄG 1  ·  042-10 45 00 ·  FREDRIKSDAL.SE

VI FOKUSERAR PÅ FRAMTIDEN 
med den historiska kunskapen som bas. Vårt gröna 
hållbarhetsarbete är i framkant och vi är först ut 
i Sverige som KRAV-certifierat friluftsmuseum. 
Välkommen till Helsingborgs gröna oas.

GISELA TRAPPS VÄG 1  ·  042-10 45 00 ·  FREDRIKSDAL.SE

VI FOKUSERAR PÅ FRAMTIDEN 
med den historiska kunskapen som bas. Vårt gröna 
hållbarhetsarbete är i framkant och vi är först ut 
i Sverige som KRAV-certifierat friluftsmuseum. 
Välkommen till Helsingborgs gröna oas.

Vi finns på Facebook.  
Sök på Helsingborgs 
Trädgårdsförening  

och följ oss där!



SÖNDAG 27 JUNI KL. 14:00 – 17:00

Öppen trädgård
Lotta Friberg och Lars Lilja,  
Boalt 1402, Örkelljunga. 

En stor grön trädgård, med trelängad gård från 
1749. En trivsam innergård med 2 växthus och 
sittplatser, liten skogsdunge med uppväxta träd, 
rhododendron, planteringar med perenner, 
hönshus, dammar och nyanlagd köksträdgård. 
Välkomna.

Juli
SÖNDAG 4 JULI KL. 11:00 – 17:00

Öppen trädgård
Inger Wittfjord och Roland Sandberg, 
Fridas gata 26, Ramlösa

Välkommen till vår, delvis omgjorda, 
trädgård med ny altan och ny damm 
med vattenfall. Tillkommit har också 
en liten uteplats till växthuset, för 
kaffe tåren och avkopplande stunder 
i en doft av luktärter. I rosengången 
från 2018 får mycket plats på liten 
yta av klättrande rosor och klematis. 
I lunden med sina tolv prakthäggmisplar och en undervegetation av gröna växter 
har bladens färg och form huvudrollen, favoriter är hostor och ormbunkar. Rum och 
många sittplatser, träd och buskar samt favoriten nävor som blommar under större 
delen av säsongen. Rostiga detaljer står för övrig utsmyckning.

Fleningevägen 69B
254 75 Ödåkra

042-204210
www.uteplantor.se

Odakra uteplantor 120x45.indd   1 2017-12-11   18:40



Rhododendronföreningen
PROGRAM VÅREN 2021 www.hbgrhododendro.se

Detta märkliga år är snart till ända och 
vi vill dela med oss av ett nytt fräscht 
program för det kommande året, som vi 
hoppas ska bli ett år fullt av fina träd-
gårdsupplevelser.

Årsmötet, som borde vara i februari skjuts 
p.g.a. pandemin upp på obestämd tid 
men våra arbetsdagar i Hildings Have 
rullar på som vanligt vid fem tillfällen, alla 
lördagar då vi träffas kl. 09.00 – 12.00.  
Lördagarna är följande: 10 april, 24 
april, 8 maj, 5 juni och 3 juli. 

Det senaste året har deltagarna haft egen 
liten matsäck med sig som vi njuter av  
någonstans i Haven innan vi fortsätter 
vårt arbete.

Nedan följer övriga programpunkter:
Söndag 9 maj kl. 14 – 15.30 är det växt-
marknad i Hildings Have. 
Säljare medtager eget bord och annat 
som behövs vid försäljningen.  
10 procent av försäljningssumman  
betalas till föreningen.

Söndag 23 maj kl. 11 – 16 bjuder vi in till 
Öppen trädgård för föreningens med-
lemmar hemma hos Anna o Ulf Hemdal, 

Jonstorpsvägen 238 i Allerum. Trädgården 
visar upp sig i sin vackraste skrud. Känn er 
alla hjärtligt välkomna.

Onsdag 9 juni kl 18 – 21 anordnar vi 
”Trädgårdssnack” på Hildings”. Detta är 
ett samarrangemang med Trädgårds-
föreningen. Vi träffas på odlingslotten och 
utbyter tankar kring trädgård och växter. 
Föreningarna bjuder på något lätt att äta 
och dricka.  
Bindande förhandsanmälan till  
Ulf Hemdal tel 042-93103 eller på  
ulf.hemdal@gmail.com
Begränsat antal, så först kvarn…

sofiero.se

 Nya upptäckter
varje gång
Utställningar – Slottsträdgård – Lunch – Fika
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OM VÅRA FÖREDRAG
Våra föreläsningar genomförs i samarbete 
med Studiefrämjandet. I vår är föredragen 
endast för medlemmar, entréavgift 60 kr. 
I entréavgiften ingår fika. Ta gärna med 
plantor eller fröer du har över från din egen 
trädgård till lotteriet. Vi öppnar klockan 17.30 
för mingel och trädgårdssamtal. Plats Maria 
Församlingshem, Södra Storgatan 22.
 

BLI MEDLEM
Medlemsavgiften är 150 kr per person. Betala 
in på plusgiro 32 11 20-8 eller via swish till 
1233644721. Kom ihåg att ange namn, adress, 
e-post och telefonnummer.
Vill du också bli medlem i Rhododendron-
föreningen betalar du 50 kr/år direkt till 
deras kontonummer hos Länsförsäkringar 
90231195399. Samtidigt med inbetal-
ningen skickar du ett mail till foreningen@
hbgrhododendron.se med namn, adress 
och telefon nummer. Medlemskap i denna 
förening hanteras numera av dom själva.
 

ADRESSÄNDRING OCH  
VIKTIGA MEDDELANDEN
Meddela din e-postadress också till hbgtrad-
gard@gmail.com om du vill ha viktig info om 
t ex sena ändringar eller tillägg i programmet. 
Låt oss också veta om du byter hem- 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 
hos nedanstående företag. Kolla med butiken 
vad som ingår i rabatten.
För att rabatten ska gälla, måste medlems-
kortet uppvisas i kassan:

• Akademibokhandeln Killbergs
  (gäller trädgårdsböcker och -tidskrifter).
• Beijer Bygg, Helsingborg
• Butik Linnea, inredning och växter,
  Linnéaträdgården
• 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)
• 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
• 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,

Rhododendronföreningen: Ulf Hemdal 042-931 03, ulf.hemdal@gmail.com,  
Annonser: Per Hyllén 0739-16 04 93, per@yourgarden.se

Besök 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 framtidens trädgårdsmaskiner
med mer än 150 batteriprodukter för allas behov i butiken.

Vår serviceverkstad tar alltid hand om er på bästa sätt.

Vi har ett stort lager med reservdelar till flertalet maskiner på marknaden.

• ARS • BJÄRNUM  
• FELCO • FISKARS  

• GARDENA  
• GRÄNSFORS  
• HUSQVARNA  

• HÖRBY • KARLSTAD  
• LUCKO • SILKY  

• STIHL  
• WOLF GARTEN

Nils Larssons_helsida_v2021.indd   1 2020-12-13   12:23


