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Kallelse och dagordning vid årsmöte med
Helsingborgs Trädgårdsförening
MARIA FÖRSAMLINGSSAL, 9 FEBRUARI 2022 KL. 18.00
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande.
Val av ordförande för årsmötet.
Val av sekreterare för protokoll från årsmötet.
Parentation.
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 2022.
12. Fastställande av årsavgift för 2023. 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. Övrigt.
16. Avtackning.
17. Årsmötets avslutande.
Underlag till punkt 14 på dagordning
För följande personer utgår mandattiden i styrelsen:
Ordförande:
Ledamöter:
				
				
				

Gunilla Petersson
Kerstin Stoltz
Per Hylén
Inger Brandin
Janet Fredrixon

Suppleanter:
				

Vakant plats
Elisabeth Sonesson

Valberedningens förslag till funktionärer för Helsingborgs Trädgårdsförening kommer
att finnas på hemsidan www.hbgtradgard.se, senast söndag den 30 januari.
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Fortfarande råder Corona restriktioner. Vi ber er alla att ta med ert vaccinbevis.
Föreningen följer Folkhälsomyndighetens restriktioner kring alla våra resor och
sammankomster. Swisha gärna entréavgiften till 1233644721. Glöm inte skriva vilket
föredrag du betalar för samt namn, telefon och mejladress.
Eventuella ändringar meddelas på hemsidan www.hbgtradgard.se och via mejl till
de som lämnat sin mejladress till hbgtradgard@gmail.com
Observera att vi även denna säsong startar föredragen kl. 18.00 med insläpp 17.30.

Januari
Årets resor

Föreningen kommer 2022 att försöka genomföra 3 resor. Vi vill informera er om att alla
resor ligger högre i pris än tidigare beroende på ökade kostnader för hotell och driv
medel mm. Vi hoppas dock att ni som vi, längtar efter att resa, träffas och besöka alla
vackra städer, byar och trädgårdar.
MÅNDAG 10 JANUARI
Bokning för våra resor till Holland och Skottland (se längre fram i programmet).
Bokningen startar den 10 januari 2022. Bokning kan ske på tre olika sätt:
1. Via tel 040-600 00 00 – öppnar kl 09:00.
2. Via mejl ina.malm@scandorama.se – alla mejl registreras som sända från
medlemmarna tidigast kl 06:00 den 10/1.
3. Via länk www.scandorama.se/hollandtradgard respektive
www.scandorama.se/skottlandtradgard. Dessa två öppnas kl 06:00 den 10/1.
ONSDAG 19 JANUARI KL 18.00 – CA 20.30

En afton med Peter Korn

En del av Helsingborgs stad.

Maria Församling, Södra Storgatan 22
Hur får vi trädgården att blomma året om?
Genom att använda många olika sorters lökar, perenner och prydnadsgräs kan man
få trädgården att blomma under hela året. Inspiration från naturen och bilder från alla
årstider på Klinta Trädgård.
Peter Korn är trädgårdsamatören som
byggde sin första trädgård i Örkelljunga
BÄTTRE TIO
med ”vanliga” växter för att sedan utveckla
PRAKTNEJLIKOR
sitt intresse av vildarter i Eskilsby och nu
I MARKEN ÄN EN
också på Klinta Trädgård utanför Höör.
I HANDEN.
Utifrån sin stora erfarenhet av växter och
odling fortsätter Peter att utveckla sitt före
tag med bland annat anläggning, odling
och kurser.
Se peterkornstradgard.se. I fjol fick Peter
Korn ”Gröna Pennpriset” och i år utsetts till
mottagare av 2021 års ”Stipendium till Ulla
Då. Nu. Och sen.
Molins minne”.
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Februari

ONSDAG 9 FEBRUARI KL. 18.00 – CA 20.30

Årsmöte med Helsingborgs
Trädgårdsförening
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22.
Valberedningens förslag till funktionärer för Helsingborgs
Trädgårdsförening kommer att finns på hemsidan
www.hbgtradgard.se, senast söndagen den 30 januari.
Efter årsmöte, fika och lotteri.
Mitt liv som trädgårdsmästare. Hugo Henricson, Kryddiga Perenner ger en resumé
om sitt liv som trädgårdsmästare, med början 1950. Han kommer även att prata generellt
om odling.
ONSDAG 23 FEBRUARI KL. 18.00 – 20.00

Trädgårdssnack
Restaurang Marconi, Drottninggatan 78.
Vi träffas för att inspireras och dela med oss av våra odlingserfarenheter och äta en bit
mat tillsammans. Ta gärna med plantor, fröer och byt med varandra. Du betalar själv din
mat och dryck. Anmäl dig senast måndagen den 21/2 till Kerstin Stoltz 0734-02 75 64
eller kerstinm.stoltz@gmail.com och uppge vad du vill beställa för mat.

Mars

ONSDAG 9 MARS KL. 18.00 – CA 20.30

Den hållbara trädgården!?

Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22.
Camilla Knapp & Fredrik Christensson.
Den hållbara trädgården, vad betyder det egentligen? Är det
en plats där vi människor kan finna ett lugn och våra djur och
insekter kan finna en fristad. Hur blir man hållbar? Hur använ
der man vattnet smart? Hur brukas jorden så att det gynnar

För alla sinnen,
hos oss finns
trädgårdens möjligheter.
Helsingborgsvägen 54, Ängelholm, 0431-173 50
www.plantskolan.se
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mikrolivet och inte läcker en massa näringsämnen? Hur skapar man en miljö där det
finns mat för våra ovärderliga insekter och kryp och som samtidigt ger oss en massa
vackert att titta på? Vi behöver inte återskapa den vilda naturen, men vi kan försöka
tänka som den.

April
ONSDAG 6 APRIL KL. 18.00 – CA 20.30 I SAMVERKAN MED SVENSKA ROSENSÄLLSKAPET

Med känsla för doft och färg i rosornas värld
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22.
Henrik Valentin.
En del rosor doftar starkt och andra mindre eller har en helt
egen doft eller kanske till och med lukt. Varför det och vari
från kommer egentligen doften? Vad är det i blomman eller
bladen som skapar dofterna? Hur beskriver man en rosdoft?
Skulle rosor kunna ha vilka färger som helst? Vilka är de ur
sprungliga och varför finns det inte kornblå rosor?
Författaren och föredragshållaren Henrik Valentin gör en
djupdykning i rosdofternas spännande historia och i deras
färger. Självklart blir det även en hel parad med förfriskade
bilder på rosor och lite praktiskt doftsniffande.

Maj
SÖNDAG 8 MAJ KL. 14.00

Växtmarknad i 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 tar med eget bord och annat som behövs vid för
säljningen. 10 procent betalas till föreningen. Alla säljare och köpare är varmt välkomna!

Gunilla P´s
BE VAT T N I NG SDE SIG N

Vattna mindre! Vattna smart!
Fråga mig!
0736 247 688
gunilla@gunillaps.se
www.gunillaps.se
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SÖNDAG 15 MAJ KL. 13.00 – 16.00

Öppen trädgård i Viken
Britta Eliasson på Björnbärsvägen 11 i Viken.
En liten villaträdgård som bjuder på avskilda platser för att kunna njuta av sol och
skugga. Här finns rum för spel, lekar, odling och att bara vara. Välkommen och titta in.
SÖNDAG 22 MAJ KL. 10.00 – 17.00

Vårrundan – årets första trädgårdsrunda
Besök vackra trädgårdar när lökar och försommarblommning är
som finast och trädgårdssäsongen har kommit igång. Nytt för
2022 är att vi i miljöns tecken inte kommer att trycka en karta,
alla deltagande trädgårdar kommer att presenteras på vår nya
webbsida. Se tradgardsrundorna.se
ONSDAG 25 MAJ KL. 17.00 – 20.00

Öppen trädgård i Ramlösa
Monica Björk Rosenschöldsgatan 7 Ramlösa.
I den lummiga trädgården, som sluttar ner mot Lussebäcken, växer bla perenner,
rhododendron, kalmia och buskar samt små och större träd. Men också en del växter
som ägaren varken planterat eller planerat, och som trivs ändå.
Gunilla Pålsson Södra Brunnsvägen 1.
En trädgård med många olika utsmyckningar i bl.a. betong o pil mm. Fylld med mycket
ätliga växter, blommor och några ovanliga växter.
LÖRDAG 28 MAJ KL. 08.15 – CA 18.30

Dagsutflykt med egna bilar till 5, proffsigt utvecklade
trädgårdar i tanke och design
Vi börjar i Ålstorp med att besöka Årets Trädgård 2021, där Linda Hallin och Pia Persson
har skapat en fantastisk trädgård med 7 olika gröna rum som samverkar i val av växter,
material och färger. Därefter fortsätter vi till Humlegården där familjen Gisselsson har
skapat en trädgård i tre etage, där blåregnet hänger i pergolor och mormorsväxter
kantas av gröna häckar. Vi fortsätter till trädgårdsdesignern Maria Dremo Sundströms

När smaken spelar roll

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 delikatesser 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!
Aspavägen 421, Vallåkra, tel: 0707-96 41 08, www.tomatenshus.se
Tomatens Hus 120x45_V19.indd 1
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(i tidskrifter väldokumenterade) trädgård
i Södra Sandby. Här möter vi struktur och
tillgänglighet och ett växtval som skapar
nyfikenhet och lugn.
Lunch serveras sedan i Flyinge Kungsgårds
vackra omgivningar. Eftermiddagen börjar vi
i Dalby och Länsmansgården, där trädgårds
designern Karolina Brising guidar i sin trädgård
bland en mångfald av krukor och annat. Sista
trädgården är designad av Karin Gunnefur
och Håkan Straub, amatörer som under årens
lopp utvecklat en fantastisk villaträdgård som
skapar god miljö för djurlivet, formklippta figurer, lök- och växthus, damm m.m.
Samling 8.15 Vi träffas för samåkning från Elinebergsskolas parkering. Buss 3 och 4
stannar där. Karta med adresser delas ut på plats. Ta gärna med eget förmiddagsfika.
Milersättning betalar du till bilens förare. Beräknad hemkomst ca 18.30. Anmälan görs till
Kerstin Stoltz, 0734-02 75 64 eller gärna via mejl kerstinm.stoltz@gmail.com
Efter bekräftelse via mejl betalar du in anmälningsavgiften 650 kr till vårt
plusgiro 32 11 20-8. VIKTIGT! Ange namn samt resa 28/5. Kostnad: 650 kr inkl. lunch,
inträden och guidning i trädgårdarna.

Juni

MÅNDAG 6 JUNI KL. 15.00 – 18.00

Öppen Trädgård i Åstorp
Kerstin Andersson, Haganäsgatan 19.
En trädgård full av blommor, fruktträd
och odlingar i både lådor och i växthus.
Olika rum och trädäck. En damm och
en ateljé för glaskonst.
Larisa Thomsen Villagatan 1.
Trädgården kallar vi vårt paradis på jorden. Här skapar vi olika slags konst. Måleri, glas
och mosaik med egen fantasi, som passar in i växtligheten. Många växter i krukor och
växthus kräver sin skötsel, men som vi trivs med.

Allt inom gräv och anläggning!
Välkommen till oss med ditt projekt!
0733-44 22 34
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TORSDAG 16 JUNI – MÅNDAG 20 JUNI

Holland med Floriaden
För 10 år sedan besökte vi Holland med
Floriaden och 2022 är det dags igen. Vi
reser över Öresundsbron och pausar på
båten Rödby/Puttgarden. Första stopp
blir Botanika i Tyska Bremen där vi har
möjlighet till lunch. Efter övernattning i
Emmen fortsätter vi med olika idéträd
gårdar och plantskolor innan vi når vårt
hotell i centrala Amsterdam. Här kommer
vi att besöka öppna trädgårdar och den
flytande blomstermarknaden.
En dag ägnar vi åt Floriaden, som denna
gång ligger i Alsmere en halvtimmes färd från Amsterdam. En av de 3 middagarna
äter vi på den trevliga båtrestaurangen Sea Palace, där vi smakar det för Holland
typiska Rijsttafel.
Vi bor första natten på Van der Valk Hotel i Emmen samt tre dagar på centrala
Residence Le Coin i Amsterdam. Mer information om resan ges i samband med
bokningsbekräftelse.
Vi utgår från Hamntorget i Helsingborg.
Pris: 9 895:- per person i delat dubbelrum, enkelrumstillägg 1 995:- inklusive resa i
komfortbuss med Scandoramaguide, 4 frukostar, 3 middagar inkl. alla utflykter och entréer.
Kanaltur Amsterdam by night som inkl. ost & vin kostar 495: - kan bokas mot tillägg.
LÖRDAG 18 JUNI OCH SÖNDAG 19 JUNI KL. 10.00 – 17.00

Trädgårdsrundan
Frodiga, spännande och unika privata trädgårdar och handels
trädgårdar, öppnar upp för allmänheten. Det är en unik chans
att få kika in bakom staketet ”på riktigt”. Nytt för 2022 är att vi i
miljöns tecken inte kommer att trycka en karta, alla deltagande
trädgårdar kommer att presenteras på vår nya webbsida.
Se tradgardsrundorna.se

Din lokala plantskola på Fredriksdal.
Sveriges största sortiment av rosor från egen odling i Helsingborg.
Telefon 042-32 77 99
Flora Linnea 120x45.indd 1
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ONSDAG 29 JUNI KL. 17.00 – 20.00

Öppen Trädgård i Viken
Hemma hos Cecilia Tidstrand, Form & Flora.
Trädgårdsdesign, Backalyckan 15 i Viken möts du av en
rofylld trädgård fylld av gröna former och kontraster.
Här samsas vajande gräs med formstarka klot, rasslande
bambu och lugnande marktäckare, ackompanjerat av väl
utvalda perenner i vitt och purpur. Trädgården har en tyd
lig struktur och rumsindelning och inbjuder till slå sig ner
på någon av trädgårdens alla sittplatser och bara njuta.

Juli
SÖNDAG 3 JULI KL. 8.00 – CA 20.30/21.00

Smålandsresa

Nya upptäckter
varje gång

Utställningar – Slottsträdgård – Lunch – Fika
sofiero.se
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Sofiero – en del av Helsingborgs stad

Samling Fredriksdals parkering kl. 8.00.
Vi kommer återigen att försöka genomföra endagsresan
med buss till olika privatträdgårdar i södra Småland.
Alla de fina trädgårdarna ser fram emot att träffa oss.
Vi börjar med Nilssons prisade trädgård i Markaryd.
Därefter besökervi en ljuvlig ”mormorsträdgård” i
Visseltofta, innan det är dags för lunch i Linnés Råshult.
Under eftermiddagen far vi vidare mot Gemla, där vi först besöker en trädgård som har
det mesta och som blommar hela säsongen. Ytterligare ett besök i en kraftigt kuperad
trädgård, där ägarna blandar tuktat med vilt till en helhet. Vi avslutar dagen med sen
eftermiddagsfika på Broaskogs café och loppis utanför Moheda som också har med pyntoch sommarblomsförsäljning. Föräldrarnas samlarträdgård i närheten besöker vi också.
Beräknad hemkomst ca 20.30 – 21.00. Ta med eget förmiddagsfika.
Anmälan görs till Inger Brandin Ingelstam, 0760-41 57 48 eller gärna via mejl,
inger.brandin@telia.com. OBS! Anmälan görs tidigast 1 april.
Efter bekräftelse att du/ni kommit med, betalas avgiften in via Swish 1233644721 eller
vårt plusgiro 32 11 20-8. Glöm inte skriva namn samt eventuella allergihänsyn.
Pris: 1000:- inkl. buss, inträden, lunch och sen eftermiddagsfika.
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TORSDAG 25 AUGUSTI – TISDAG 30 AUGUSTI

Skottlandsresa

2022 reser vi till Skottland
– naturligtvis för att besöka trevliga
trädgårdar, men också för att ha en
möjlighet att uppleva Edinburgh
Tattoo, där all världens militärkårer
uppträder vid Edinburgh Castle.
Vår utgångspunkt under hela resan
är Holiday Inn Express Edinburgh
City Centre. Härifrån gör vi utflykter
till Royal Botanic Garden, Preston
Hall Walled Garden, Tyningham
Garden, Edrom Nurseries, Shepherd
House Garden, Glendoick Garden
Center m fl samt privata trädgårdar och ett destilleri i närheten av pittoreska Pitlochry.
Mer information om resan ges i samband med bokningsbekräftelse.
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. Edinburgh Tattoo 27/8
bokas som tillägg, kostar 875:-.

HTF har

10 %
rabatt

Inspiration och kvalité
finner du hos oss

En fullutrustad trädgårdsbutik i gårdsformat.
Vi är specialister på perenner, träd och buskar.
Vi har ett stort utbud av krukor och inredningsdetaljer.

Väla

Trädgårdar

Välatorpsvägen 33, 0722-92 19 78

@valatradgardar

@vala_tradgardar

Fleningevägen 69B
254 75 Ödåkra
042-204210
www.uteplantor.se

Odakra uteplantor 120x45.indd 1
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Välkommen till
Helsingborgs Trädgårdsförening
OM VÅRA FÖREDRAG
Våra föreläsningar genomförs i samarbete
med Studiefrämjandet. För medlemmar är
entréavgiften till föredrag 80 kr och för icke
medlemmar 120 kr om inget annat med
delas. 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.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Helsingborgs Trädgårdsförening får du tio procents rabatt vid
inköp hos nedanstående företag.
Kolla med butiken vad som ingår i
rabatten. För att rabatten ska gälla måste
medlemskortet uppvisar i kassan –
OBS innan varorna slås in i kassan:

Akademibokhandeln Killbergs
(gäller trädgårdsböcker och -tidskrifter)
BLI MEDLEM
Beijer Bygg, Helsingborg
Medlemsavgiften är 150 kr/person/år.
Butik Linnea, inredning och växter,
Betala in medlemsavgiften till plusgiro
Flora Linnéa Linnéaträdgården, Fredriksdal
32 11 20-8 eller via Swish 1233644721.
enklablommor.se
Får du inte plats med alla uppgifter i
frökungen.se. Ange ”kolonilott” i kassan
meddelandefältet skickar du ett mejl till
för rabatt
hbgtradgard@gmail.com, ange ”ny med
lem” samt dina fullständiga kontaktuppgifter. Färg o Tapet i Helsingborg
Medlemskort är en värdehandling och
Gunilla P´s Bevattning
ersätts inte om det förloras.
Hedentorps plantskola, Ängelholm
Knapp trädgårdsdesign
ADRESSÄNDRING OCH
Kulla Gunnarstorps gårdsbutik
VIKTIGA MEDDELANDEN
Nils Larssons Maskinservice
Meddela gärna din mejl till
Mias Trädgårdsbutik
hbgtradgard@gmail.com så vi kan nå
dig för viktiga meddelanden, t ex sena
Månsgård Krukstopp
ändringar eller tillägg i programmet. Låt oss Plantskolan i Ängelholm AB
veta om du byter hem- eller mejladress.
Rolfs ateljé, Rögle
Rycketofta handelsträdgård
OM VÅRA RESOR
Sofiero Blomster & Trädgårdshandel
Helsingborgs Trädgårdsförening anordnar
Tomatens Hus (gäller alla växter)
både dagsresor och längre resor. Hör gärna
Välaplantor AB, Väla by
av dig om du har önskemål om resmål. Re
sorna är en förmån för våra medlemmar och Väla trädgårdar, Väla by
därför måste du vara medlem i föreningen för Ödåkra Uteplantor
att kunna anmäla dig till dem. Se också våra
resevillkor på hbgtradgard.se/program.
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,
Annonser: Per Hyllen 0739-16 04 93, per@yourgarden.se
Besök vår hemsida hbgtradgard.se eller Helsingborgs Trädgårdsförening på Facebook.
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Hos oss hittar ni Helsingborgs
”vassaste” sortiment inom beskärning
Vi har mer än 500 handredskap i butik,
där alla hittar sin favorit.
Dessutom har vi stort utbud av framtidens trädgårdsmaskiner
med mer än 150 batteriprodukter för allas behov i butiken.
Vi har ett stort lager med reservdelar till flertalet maskiner på marknaden.

Vår serviceverkstad tar alltid hand om er på bästa sätt.

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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