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Eventuella ändringar i programmet meddelas på hemsidan www.hbgtradgard.se 
och via mejl till de som lämnat sin e-postadress till hbgtradgard@gmail.com.
Observera att vi, på mångas begäran, skiftar veckodagar på våra föredrag.  
Kan variera mellan onsdagar och torsdagar.
Vi ser gärna att man anmäler sig till föredragen: 
Skicka ett mejl till hbgtradgard@gmail.com med namn och datum på föredraget.  
För att underlätta vid insläpp – betala senast 5 dagar innan föredraget till vårt  
swish-konto 1233644721 eller till plusgirot 32 11 20-8.

Juli
SÖNDAG 2 JULI KL 14.00 – 18.00

Öppen trädgård i Ramlösa
Siv och Rolf Carling, Döbeliusvägen 22, Ramlösa
 
En äldre mysig och lite rufsig trädgård indelad i 
olika rum. Mycket rosor, pioner och dahlior. 
Hönsgård, många sitt platser, damm, samt 
grönsaker och blommor i odlingslådor.

Smålandsresa
Söndagen den 3 juli åker vi med buss till södra Småland och besöker olika privat-
trädgårdar. Resan fanns beskriven i vårprogrammet. Det finns ett fåtal platser kvar.  
Ring Inger Brandin Ingelstam för mer information, 0976-041 57 48.
 

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
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SÖNDAG 10 JULI KL 13.00 – 17.00

Öppen trädgård i Helsingborg
Björn och Anna-Lena Cederwall, Färjemansgatan 9

Vår oas i staden, lummig trädgård bland 20-talsvillorna 
på Tågaborg. I denna trädgård omgärdad av den vinter-
gröna lagerhäggen hittar man, bland uppvuxna äppelträd, 
rosenhagtorn och ett japanskt körsbärsträd också mindre 
uppstammade träd. Här finns även funkior, rosor, horten-
sior och en del andra perenner. Trädgården pryds under 
sommaren av dahlior och annan blomsterfägring. Slå 
dig ner på katten Johanssons soffa en stund och njut av 
oasens lugn trots stadsbruset i bakgrunden.

SÖNDAG 31 JULI 10.00 – 16.00

Öppen trädgård i Billesholm
Trine Ekdahl, Fällebergavägen 41, Billesholm

Utdrag ur text och foto hämtat från ett  
reportage, gjort av Anna Örnberg,  
i tidningen Land:
”Här finns ett charmigt korsvirkeshus, en 
gammal skånelänga, mer än tvåhundra år 
gammal som renoverats från grunden. På en 
stor kullerstenslagd gård finns en cirkelrund 
rabatt med klotrobinia och stäppsaliva. 
Gårdsplanen kantas av breda grusgångar 
och en ligusterhäck. Buskar och träd bildar en grön stomme. 
Krukor och trädgårdsmöblemang ger ett inbjudande och trevligt 
intryck. Struktur och former är viktiga. Växter behöver inte vara 
sällsynta för att vara vackra. Här väljer man hellre lättskötta  
perenner och mest efter deras bladverk. Här flödar också  
skaparlusten! Återbruk och secondhand hittar man mycket av  
i denna trädgård.”

Allt inom gräv och anläggning!
Välkommen till oss med ditt projekt!

0733-44 22 34



Augusti
LÖRDAG 20 OCH SÖNDAG 21 AUGUSTI KL 10.00 – 17.00

Trädgårdsrundorna – Sensommarrunda 
Passa på att se många fina och unika trädgårdar från insidan, 
få idéer och inspiration till din egen trädgård eller bara njut  
av vackra träd, buskar och perenner med en ton av fina höst-
färger på gång.

TORSDAG 25 AUGUSTI – TISDAG 30 AUGUSTI

Skottlandsresa
Sensommaren 2022 åker vi till  
Skottland för att uppleva härliga träd-
gårdar, ljung blomning och magiska 
vyer. Edinburgh är vår hemvist och 
utgångspunkt är Holiday In Express 
Edinburgh City Centre under hela 
resan. Härifrån gör vi utflykter, redan 
första dagen till världsberömda och 
närliggande Royal Botanic Garden. 
Senare under resan besöker vi bland 
annat Preston Hall Walled Garden, 
Tyningham Garden, Shepherd House 
Garden m fl samt privata trädgårdar. 
Vi tycker inte heller att man kan göra 
en resa till Skottland utan att få kunskap om och smaka på whisky. Därför besöker vi 
landets minsta destilleri, Edradour, nära den mysiga byn Pitlochry. Här får vi också se hur 
man tillverkar smycken av ljung.  
Vi får också en möjlighet att uppleva Ediburgh Military Tatto där all världens militärkårer 
uppträder vid Edinburgh Castle.
Mer information om resan ges i samband med bokningsbekräftelse.

Vill du ge stöd till brottsutsatta, vittnen 
och anhöriga i Helsingborg, Höganäs och Bjuv?

Läs mer och anmäl intresse på boj.se/volontar

Gör skIllnad för en medmännIska



Vi utgår från Hamntorget i Helsingborg.  
Pris: 17 895:- per person i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg 5 900:-. 
I priset ingår flyg Köpenhamn – Edinburgh t/r, komfortbuss med Scandoramaguide,  
5 frukostar, 1 matig fika, 2 luncher, 3 middagar samt alla utflykter och stadsrundtur. 
Edinburgh Military Tatto 27/8 bokas som tillägg, kostnar 875:-.
Det finns ett fåtal platser kvar. Anmälan till Ina Malm, Scandorama, tel 040-60 00 186 
eller ina.malm@scandorama,se  
Reservation för prisändringar orsakade av valutakursförändringar.

September
ONSDAG 28 SEPTEMBER KL 18.00

Linnea Dickson
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22

”Att skapa en färgsprakande vår i din trädgård eller 
på din balkong är bästa sättet att komma igång med 
odlingssäsongen! Färger, former och dofter är alla 
lika viktiga efter en lång och gråbrun skånsk vinter, 
och visst längtar vi alla efter varma soliga dagar. Men 
var ska man börja? Hur ska man tänka? Det gäller att 
vara ute i god tid. Jag kommer berätta 
steg för steg de olika momenten i att 
skapa en färgexplosion tilll våren och 
bjuda på tips på mina favoritlökar och 
plantering och odling och skötsel i 
vårträdgården.” 
”Jag har alltid älskat trädgård och har 
arbetat inom branschen sedan 2007. 
Jag är utbildad serietecknare och träd-
gårdsingenjör med inriktning design 
och trädgårdsterapi och har arbetat 

För alla sinnen,  
hos oss finns  

trädgårdens möjligheter.  

Helsingborgsvägen 54, Ängelholm, 0431-173 50 
www.plantskolan.se



med allt från privata trädgårdar till att ansvara för Malmö stads finparker. Sedan 2015 är 
jag trädgårdsmästare i Slottsträd gården i Malmö där jag tog över som ansvarig 2017. Jag 
bor på en avstyckad gård i nordöstra Skåne där min man och jag är självförsörjande på 
grönsaker, sommarblommor och ägg från våra höns och ankor”. 
Under kvällen kommer också vårlökar att säljas. Ni hittar löklistan på vår hemsida 
hbgtradgard.se omkring 1 augusti.

Oktober
LÖRDAG 8 OKTOBER KL 17.00 – 21.00

Årets sista trädgårdsrunda  
– Månskensrundan
Passa på att se fantastiska trädgårdar i sitt vintermörker, men 
där lampor och levande ljus i alla former lägger trädgårdarna i 
trolskt sken med fina skiftningar mellan ljus och mörker.

0736 247 688
gunilla@gunillaps.se

www.gunillaps.se

Gunilla Ṕ s
BEVATTNINGSDESIGN

Vattna mindre! Vattna smart!
Fråga mig!

Smakprov på vårens läckerheter:

Crocus imperati  
’De Jager’

Muscari latifolium 
’Grape Ice’

Narcissus  
Chromacolor 

Amazing Parrot  



TORSDAG 20 OKTOBER KL 18.00

Blommor och Bin
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22
I samarbete med Nordvästra Skånes Biodlar-
förening Ingrid Bondesson och Katrin Lange 
Norström

Vad vore en trädgård utan blommor och alla 
insekter? De behöver varandra och vi behöver 
dom. Denna kväll ska vi prata om samspelet 
mellan dom och vilken roll och vilket ansvar vi 
har som trädgårdsägare. Vilka olika sorters bin 
och humlor finns? Vad skiljer dom åt? Vilka 
behov har dom och hur kan trädgårdsägaren 
bjuda in dom i sin trädgård och vinna på det? 
Hur planerar vi träd gården och hur väljer vi ut 
de växter som ska få finnas i vår trädgård?
Du kanske tar med dig ny kunskap som påverkar dina val nästa gång du ska så, plantera 
eller klippa? Du får även höra lite om hur det är att vara biodlare och hur du kan bli det. 
Passa på att prata med biodlarna på plats när du smakar deras honung. Några biodlare 
kommer ta med sig honung för provning och försäljning.

TORSDAG 23 OKTOBER KL 18.00 – 20.00 

Trädgårdssnack
Restaurang Marconi, Drottninggatan 78

En träff som blivit en tradition en gång varje vår och höst. Vi träffas för att inspirera och 
dela med oss av våra odlingserfarenheter och äta en bit mat tillsammans.  
Tag gärna med plantor, fröer och byt med varandra. Du betalar själv din mat och dryck.
Anmäl dig senast måndagen den 10/10 till Kerstin Stoltz 0734-02 75 64 eller  
kerstinm.stoltz@gmail.com.

Inspiration och kvalité  
finner du hos oss

En fullutrustad trädgårdsbutik i gårdsformat.

@vala_tradgardar@valatradgardarVälatorpsvägen 33, 0722-92 19 78 

HTF har  
10%  
rabatt

Väla     Trädgårdar

Vi är specialister på perenner, träd och buskar.  
Vi har ett stort utbud av krukor och inredningsdetaljer.



November
ONSDAG 16 NOVEMBER KL 18.00

Spår av gamla trädgårdar i Kullabygden
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22
Föreläsare: Pernilla Fogelmark

Vi dyker in i historien om den byggnadsminnesförklarade trädgården vid Himmels-
torpsgården på Kullaberg som bär anor från 1400-talet men som länge legat i en 
törnrosasömn. Finns några spår av den gamla trädgården i snåren och arkiven?

Därifrån tar vi oss vidare till arbetarnas trädgårdar i gruv- och bruksorten Höganäs, 
starkt präglad av idén om trädgårdsstaden och industrins restprodukter. En lokal  
trädgårdskultur utvecklades, så vardaglig för Höganäsborna att den inte märktes  
förrän kulturmiljöerna försvann. 

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



December
TORSDAG 7 DECEMBER KL 18.00

Nu äntligen – Föredrag 
med Peter Korn
Maria Församlingshem,  
Södra Storgatan 22

Vi ger inte upp! Nu gör vi ett nytt 
försök att bjuda in er till ett efterlängtat 
möte med trädgårdsnörden och växt-
kännaren Peter Korn.

Peter kommer att lära oss att vi genom att samplantera olika sorters lök, perenner och 
prydnadsgräs kan få våra trädgårdar att blomma hela året. Inspiration hämtas från  
naturen och bilder visas från alla årstider på Klinta Trädgård.
Peter Korn är trädgårdsamatören som byggde sin första trädgård i Örkelljunga med 
vanliga växter, för att efterhand börja så vildarter från hela världen och senare  
utveckla en fantastisk grusträdgård med dessa växter i Eskilsby vid Landvetter.  
Vida känd bland trädgårdamatörer och dokumenterad av Peter själv i bokform.
Sedan 2015 driver Peter tillsammans med sin fru, trädgårdsingenjören Julia Andersson, 
Klinta Trädgård utanför Höör i Skåne.  
Här utvecklar de företaget och anlägger 
olika gröna företagsprojekt med hjälp av 
odling av egna växter, utbildning, men 
skapar också en oas för familjen att leva 
och njuta av.
Peter belönades 2020 med Gröna  
Pennpriset och nyligen blev Peter och Julia  
mottagare av Stipendium till Ulla Molins 
Minne 2021.

Som vanligt bjuder föreningen på glögg 
och pepparkakor!

sofiero.se

 Nya upptäckter
varje gång
Utställningar – Slottsträdgård – Lunch – Fika
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Vi kan med stor glädje berätta att  
Helsingborgs Rhododendronförening 
har fått en ny styrelse, som ännu inte har 
tillträtt. Detta innebär att vi inte har ett 
färdigt program, men i nuläget finns det 
en programpunkt:

SÖNDAGEN 4 SEPTEMBER KL. 10.00
(OBS tiden!)
Växtmarknad på Hildings Have
Här kan du fynda både vanliga och  
ovanliga växter! Naturligtvis hittar du även 
en eller annan rhododendron här.  
Kom gärna i god tid och titta på utbudet!
Betala med Swish eller kontanter och 
ta gärna med något att bära hem dina 
växter i.
Säljare medtager eget bord och annat 
som behövs vid försäljningen. 
10 procent av försäljningssumman betalas 
till föreningens representant efter avslutad 
försäljning. 
Helsingborgs Rhododendronförening har 
en sida på Facebook och den kommer vi 
att uppdatera när vi har mer information. 
Våra arbetsdagar i Hildings Have hoppas vi 
kunna fortsätta med även framöver.

MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN
Om du vill bli medlem i föreningen, vilket vi 
hoppas, betalar du 50:- till kontonummer 
90231195399 I Länsförsäkringar bank.  
Skriv även ditt namn, din adress, e-post-
adress samt telefonnummer.

Rhododendronföreningen
PROGRAM HÖSTEN 2022 www.hbgrhododendron.se
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Välkommen till 
Helsingborgs Trädgårdsförening

KONTAKTER: E-postadress; hbgtradgard@gmail.com
Medlemsfrågor: Gunilla Petersson 0736–247688, gunilla@gunillaps.se Resor: Kerstin Stoltz 

0734-02 75 64, kerstinm.stoltz@gmail.com Kassör: Inger Wittfjord 0767-87 52 87, 
inger.wittfjord@telia.com Annonser: Per Hyllen 0739-16 04 93, per@yourgarden.se

Besök vår hemsida hbgtradgard.se eller Helsingborgs Trädgårdsförening på Facebook.

OM VÅRA FÖREDRAG
För medlemmar är entréavgiften till före-
drag 80 kr och för icke medlemmar 120 kr 
om inget annat meddelas. 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 träd-
gårdssamtal. Plats Maria Församlingshem, 
Södra Storgatan 22. Observera att vi skiftar 
veckodagar på våra föredrag.

BLI MEDLEM
Medlemsavgiften är 150 kr/person/år.  
Betala in medlemsavgiften till plusgiro  
32 11 20-8 eller via Swish 1233644721. 
Skicka ett mejl till hbgtradgard@gmail.
com och ange ”Ny medlem” samt dina full-
ständiga kontaktuppgifter. Medlemskort är 
en värde handling och ersätts inte om det 
förloras.

ADRESSÄNDRING OCH VIKTIGA  
MEDDELANDEN
Meddela gärna din mejladress till  
hbgtradgard@gmail.com så vi kan nå dig 
för viktiga meddelanden, t ex sena ändringar 
eller tillägg i programmet. Låt oss veta om 
du byter hem- eller mejladress.

OM VÅRA RESOR
Helsingborgs Trädgårdsförening anordnar 
både dagsresor och längre resor. Hör gärna 
av dig om du har önskemål om resmål. 
Resorna är en förmån för våra medlemmar 
och därför måste du vara medlem i fören-
ingen för att kunna anmäla dig till dom.  
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 med-
lemskortet uppvisar i kassan. OBS! innan 
varorna slås in i kassan: 

Akademibokhandeln Killbergs 
(gäller trädgårdsböcker och -tidskrifter)
Beijer Bygg, Helsingborg
Butik Linnea, inredning och växter,  
Linnéaträdgården
Flora Linnéa, Fredriksdal
enklablommor.se
frökungen.se. Ange ”kolonilott” i kassan  
för rabatt  
Färg o Tapet i Helsingborg
Gunilla P´s Bevattning  
Hedentorps plantskola, Ängelholm
Knapp trädgårdsdesign 
Kulla Gunnarstorps gårdsbutik
Nils Larssons Maskinservice 
Mias Trädgårdsbutik
Månsgård Krukstopp 
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

Skanna QR-koden så 
kommer du direkt till 
vår hemsida.



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

MER ÄN 
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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
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