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Kallelse och dagordning vid årsmöte med  
Helsingborgs Trädgårdsförening

MARIA FÖRSAMLINGSSAL 8 FEBRUARI 2023 KLOCKAN 18.00
 
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 2023.
12. Fastställande av årsavgift för 2024. Förslag från styrelsen på oförändrad  
 medlemsavgift, 150 kronor.
13. Ev. förslag väckta av enskild medlem.
14. Förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet
15. 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
16. Övrigt.
17. Avtackning.
18. Årsmötets avslutande.

Underlag till punkt 15 på dagordning
För följande personer utgår mandattiden i styrelsen: 
Ordförande:  Gunilla Petersson
Ledamöter: Ingrid Knutsson, Inger Wittfjord, Liselotte Carlsson och Lotta Friberg
Suppleanter: Aila Ringblom, Katrin Lange Norström

Valberedningens förslag till funktionärer för Helsingborgs Trädgårdsförening kommer  
att finnas på hemsidan, www.hbgtradgard.se, senast söndag den 22 januari.



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. 
Du är säker på en bulle till kaffet om du anmäler dig senast 5 dagar innan mötet. 
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. För att du ska få pengarna tillbaka 
vid förhinder måste du ha avbokat två dagar före medlemsmötet

Resor 2023
Vi har inför årets reseprogram beslutat att hålla oss till resor inom Sverige och presenterar 
här ett sammandrag av vårens reseprogram. Vidare information om de trädgårdar och 
plantskolor vi kommer att besöka på respektive resa kommer att läggas ut på vår hemsida 
så snart alla delar är bokade och klara samt i samband med bokningen hos Scandorama.

LÖRDAG 27 MAJ – SÖNDAG 28 MAJ

Resa till Västergötland med omnejd
Vi åker med vår buss i fager försommartid och besöker en handfull trädgårdar och 
plantskolor i Halland och Västergötland. Resan börjar med privat besök i Halland och 
sedan fortsätter vi till en amatörträdgård i Västergötland. Efter lunch på Rydals herrgård 
far vi vidare mot Trollhättan och nya trädgårdsupplevelser. Vi övernattar centralt på hotell 
Kung Oscar, där vi bjuds på kvällsbuffe och får möjlighet att bekanta oss med staden. 
Under söndagen reser vi mot nya plantskolor och fina trädgårdar. Vi kommer också äta 
lunch och få en visning på tudorinspirerande Tjolöholms slott. Dagen avslutas med en fin 
privatträdgård i Halmstadtrakten. Hemkomst: ca 21.00
Vi utgår från Fredriksdal (fri parkering vid Hävertgatan) i Helsingborg
Avresa: 7.30
Pris: 3 100 kr vid minst 40 deltagare/ 3 400 kr vid minst 30 deltagare i delat dubbelrum, 
enkelrumstillägg 295 kr. I priset ingår: komfortbuss, reseledare från Helsingborgs Träd-
gårdsförening, 1 övernattning, 1 frukost, 2 luncher inkl dryck, 1 busskaffe med kaka, 1 kaffe 
med smörgås, 1 kvällsmat samt alla besök och visningar i programmet.

VI BESKÄR ALLT FRÅN  
ROSOR TILL TRÄD

FAUNUS TRÄD 
Förrådsgatan 14, 254 44 Helsingborg

www.faunustrad.se

Kontakta oss:
0707-43 57 50

info@faunustrad.se
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TORSDAG 13 JULI – SÖNDAG 16 JULI

Fyradagarsresa genom tre sommarfagra landskap 
Vi börjar med stopp i Rosenlunds Rosarium i småländska Jönköping, där vi intar vår 
medhavda fika och njuter av rosenprakten. Bussen drar sedan vidare mot Linköpings 
gamla stadsträdgårdar. Där tar vi lunchpaus innan vi fortsätter mot vår utgångspunkt 
för resan, Clarion hotell Amaranten, centralt i Stockholm när vi besöker huvudstaden 
med omnejd. Under fredagen reser vi mot Enköping med besök i bl a den berömda 
Drömparken, men också privata trädgårdar i närheten. Möjlighet att njuta av Stock-
holm på egen hand finns under sena eftermiddagen. På lördagen gör vi ett besök på 
Bergianska Trädgården, lunch äter vi på Bo Rappnes handelsträdgård vid Ulriksdals 
slott. Under eftermiddagen besöker vi Nationalmuseet med den, för året, spännande 
utställningen ”Trädgården – konst och natur under sex sekler” som vi själva får vandra 
runt och njuta av.  
Sista dagen avslutar vi med ett besök på kända Zetas Trädgård innan vi far hemåt.
På nervägen besöker vi både trädgårdar och plantskolan Botanicus.
Hemkomst: ca 21.00
Eget förmiddagsfika tas med till dag 1.

Vi utgår från Hamntorget i Helsingborg
Avresa: 7.00
Pris: 8 495 kr vid 40 deltagare, 9 150 kr vid 30 deltagare per person i delat dubbelrum, 
enkelrumstillägg: 1 995 kr. I priset ingår komfortbuss, Scandorama reseledare, 3 över-
nattningar, 3 frukostar, 4 luncher inkl dryck, 3 middagar exkl dryck, 2 kaffe med kaka/
smörgås på trädgårdar, 1 busskaffe m kaka samt alla besök och visningar i programmet.  
Eget förmiddagsfika tas med till dag 1.

Anmälan till båda resorna görs tidigast måndag 9 januari till:
Ina Malm Scandorama tel: 040-600 01 86 alternativt mail: ina.malm@scandorama.se 
Begränsat antal!
Vid ev frågor kring resan och programmet kontakta: 
Kerstin Stoltz, kerstinm.stoltz@gmail.com, 073-402 75 64 eller  
Inger Brandin Ingelstam, inger.brandin@telia.com, 076-041 57 48

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.



Februari
ONSDAG 8 FEBRUARI KL 18.00

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 22 januari. 
Efter årsmöte fika och lotteri samt föredrag. 

Kvällens föredragshållare Martin Hadmyr, Stadsträdgårdsmästare, 
Helsingborgs Stad pratar om: ”Ett grönare Helsingborg – hur vi 
arbetar med utveckling av stadens gröna värden”

Mars
TORSDAG 16 MARS KL 18.00

Skapa ett Woodland
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22

Conny Assarsson, trädgårdsamatör från Rydal, 
inviger oss i hemligheten bakom hur man lyckas med 
att skapa ett woodland. Vilka träd, buskar och andra 
växter definierar denna planteringstyp och hur lyckas 
du? Hur blir det naturligt utan att bli för mycket? 

Blomsterlandet studiebesök: 
I Mars kommer vi att anordna ett studiebesök till Blomsterlandet. Datum fastställs  
i januari, efter tryck av detta program. Datum kommer att kommuniceras via  
e-post/Facebook/på medlemsmöte.

Martin Hadmyr

0736 247 688
gunilla@gunillaps.se

www.gunillaps.se

Gunilla Ṕ s
BEVATTNINGSDESIGN

Vattna mindre! Vattna smart!
Fråga mig!



A pril
ONSDAG 12 APRIL KL 18.00

Att förvandla en gammal trädgård till en ny
Cecilia Tidstrand, dipl.trädgårdsarkitekt på form&flora 
trädgårds design ger inspiration kring hur man kan göra om en 
äldre trädgård till en ny som bättre passar ens behov. Kanske 
har du bott i ditt hus i många år och känner att du  vill ha  en 
annan sorts trädgård? Din trädgård är kanske i behov av för-
yngring och förändring, kanske bli lite mer lättskött? Du har 
kanske tagit över en trädgård med några år på nacken och vill 
anpassa den så att den passar dina behov?
Var börjar man och hur ska man tänka? Vad kan man behålla och utveckla? Hur kan man 
behålla känslan och samtidigt skapa något nytt? Vilka designknep kan man använda sig 
av? Detta och mycket mer får du tips och inspiration kring under kvällen.

Temakväll beskärning hos Nils-Larssons Maskinservice 
Dag kommer senare i vår, men blir i april. Om möjligt i samverkan med Faunus Arborister 
och tips för beskärningssäsongen.

Kullavägen 95 Ängelholm 0431-122 32
www.hedentorps.se

TRÄDGÅRD • INREDNING • KAFÉ & MAT



Maj
ONSDAG 3 MAJ KL 18.00

Välkommen till Sofieros vårflora 
Dags för guidad tur bland Sofieros vårplanteringar.
Vi får uppleva resultatet och den underbara synen av  
30 000 vårlökar som planterades i oktober, allt efter 
design av Sara Bratt – Sofieros trädgårdsdesigner. Denna 
vårflora som varje år ger oss en fantastisk upplevelse i 
färger och färgteman, skiftningar och väl valda botten-
planteringar. Sara delar med sig av sina tankar, ritningar 
och sin filosofi. Hon berättar om vägen till färgval och hur 
hon tänkt vid sammansättningen. 
Vi går igenom underbara blomstergator med tidiga och 
sena tulpaner och narcisser där vi inspireras av olika  
kombinationer och färgskalor. Namn på både nya och gamla beprövade sorter och inte 
minst i kontrasterande färger ger oss uppslag till den egna vårrabatten.

Pris 85:- per person. Deltagarantalet är begränsat. 
Anmäl dig tidigast måndag den 11 april till 
inger.brandin@telia.com.  
Efter bekräftelse att du/ni kommit med betalas 
avgiften senast den 23 april via Swish 1233644721 
eller plusgiro 32 11 20-8. Glöm inte att skriva namn. 
Vi träffas utanför huvudingången till Sofiero,  
fri entré.

LÖRDAG 6 MAJ KL 10.00 –12.00

Temadag hos Flora Linnea 
Rosor och sällskapsväxter – odlingstips och fina 
erbjudanden till alla medlemmar.
(Butiken öppen till 15.00)

Sara Bratt – Sofieros träd-
gårdsdesigner
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För alla sinnen,  
hos oss finns  

trädgårdens möjligheter.  

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

Ring så bokar vi in ett 
möte i er trädgård.  

Hjortshögs 
Arboretum

0768-12 57 51 
Andreas Rödseth

Hjortshögs Arboretum  
utför trädfällning,  

häckklippning, beskärning  
och andra trädgårds- 
relaterande arbeten.  

Vi erbjuder även kurser. 
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SÖNDAG 14 MAJ KL 10.00 – 12.00

Växtmarknad tillsammans med  
Helsingborgs Rhododendronförening
Söndag den 14 maj klockan 10.00 till 12.00 på Hildings have.
Adress: Lundsbäcksgatan 2, 254 59 Helsingborg
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 försälj-
ningen. 10 procent betalas till föreningen. Alla säljare och köpare är varmt välkomna!
  
SÖNDAG 21 MAJ KL 10.00 – 17.00

Trädgårdsrundorna – Vårrundan 
Årets första trädgårdsrunda, där vi blir inbjudna att njuta av 
vårens prakt i flera olika trädgårdar. Nu när trädgårdssäsongen 
har kommit igång och lökar och försommarblomningen är som 
finast, ges du möjlighet att ”titta in bakom grinden”. Inga kartor 
trycks och delas ut. På www.tradgardsrundorna.se finner du  
deltagande trädgårdar och printbar karta för Vårrundan.

TORSDAG 25 MAJ KL 18.00 – 20.00

Quistofta trädgårdsdesign  
– kvällsvisning med fika 
Välkomna till vår grönskande trädgård i Kvis tofta! Benny och  
Lina Bjerler, Quistofta trädgård, Ryavägen 186, Vallåkra.  
Butiken är öppen till 20.30.
Trädgården är inspirerad och personligt tolkad av trädgårdar från 
bland annat renässansen och arts and craft. Här blandas strikt och 
yvigt. Grönt och mer blommande partier. Livfullhet och stillhet. Vi 
bjuder in till en kväll med fika och rundvandring i trädgården. Vår lilla 
butik hålls öppen för er under kvällen för den som vill titta in. Besöket 
kostar 100:- per person, kaffe och kaka ingår. Vi erbjuder 20% rabatt 
på alla växter i butiken denna kväll. (Gäller ej träd)  
Samåkning eller med egna bilar.  
Anmälan görs till inger.wittfjord@telia.com samt betalning för be-
söket, 100 kr, till vårt swishkonto 1233644721 eller plusgiro 32 11 20-8. 

sofiero.se

 Nya upptäckter
varje gång
Utställningar – Slottsträdgård – Lunch – Fika
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LÖRDAG 27 MAJ – SÖNDAG 28 MAJ

Resa till Västergötland med omnejd
2 dagar med övernattning till Västergötland. Se reseinformationen tidigare i bladet.

Juni
LÖRDAG 17 OCH SÖNDAG 18 JUNI KL 10.00 – 17.00

Trädgårdsrundorna – Trädgårdsrundan
Välkomna att besöka prunkande, spännande, unika trädgårdar 
och företag. Allt ifrån små privata cityträdgårdar till stora park-
liknande egendomar som öppnar upp för allmänheten. Ett tillfälle 
att få kika in bakom staket och häckar ”på riktigt.” Inga kartor trycks 
och delas ut. På www.tradgardsrundorna.se finner du deltagande 
trädgårdar och printbar karta över Trädgårdsrundan.

Juli
TORSDAG 13 JULI – SÖNDAG 16 JULI 

Fyradagarsresa genom tre sommarfagra landskap 
Se information tidigare i bladet.

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



Nytt pris för medlemskap i Helsingborgs 
Rhododendronförening år 2023 är 100 kr.
Betala till bankkonto: 9023-1195399  
hos Länsförsäkringar. Glöm inte att även 
skicka ett mejl till medlemsfrågor med 
fullständigt namn, adress och att ni har 
betalat. Har ni inte möjlighet att skicka 
mejl kan ni meddela ordförande Andreas 
Rödseth per telefon eller sms.    

Årsmöte 
Tisdag 21 februari kl 18.30  
Gröna huset på Råå.
Adress: Lybecksgatan 22, Råå

Det kommer bjudas på kaffe och 
hembakat till alla. Meddela därför gärna  
att ni kommer, senast den 16/2.

Motioner ska lämnas in innan den  
7 februari. Dessa ska skickas till  
ordförande Andreas Rödseth på  
mejl: andreas.rodseth@gmail.com  
eller per post: Hjortshögsvägen 473,  
253 54 Mörarp.

Rhododendronföreningen
PROGRAM VÅREN 2023 www.hbgrhododendron.se

Ordförande Andreas Rödseth 076-812 57 51
V ordförande Kjell Andersson 
Kassör Monica Björk
Sekreterare Annelie Sjöberg 
Ledamot Yngve Björk
Suppleant Rolf Johansson 
Medlemsfrågor mh.bjork@hotmail.se

Vårresa till södra Skåne 6 maj
Vi anordnar en utflykt till Österlen 6 maj  
i egna bilar från Helsingborg. Gå in på 
Helsingborgs rhododenronförening om 
ni vill läsa mer om detta evenemang. 

Växtmarknad 
Söndag den 14 maj kl. 10.00 – 12.00  
på Hildings have.
Adress: Lundsbäcksgatan 2,  
254 59 Helsingborg. 

Trädgårdsfix och fika på Hildings have
Första tillfället är torsdag den 13 april  
kl. 16.00–18.00 och fortsätter sedan andra 
torsdagen i månaden framöver.

Andra tillfället lördag den 29 april kl. 
10.00–12.00 och fortsätter sedan sista 
lördagen i månaden framöver.

Välkomna alla nya och gamla medlemmar!



Välkommen till 
Helsingborgs Trädgårdsförening

KONTAKTER: E-postadress; hbgtradgard@gmail.com
Medlemsfrågor: Inger Wittfjord 0767-87 52 87, inger.wittfjord@telia.com Resor: Kerstin Stoltz 

0734-02 75 64, kerstinm.stoltz@gmail.com Kassör: Inger Wittfjord 0767-87 52 87, 
inger.wittfjord@telia.com Annonser: Per Hyllén 076-3243082, 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 lotte-
riet. Vi öppnar klockan 17.30 för mingel och 
trädgårdssamtal. Plats Maria Församlings-
hem, Södra Storgatan 22.

BLI MEDLEM
Medlemsavgiften är 150 kr/person/år.  
Betala in medlemsavgiften till plusgiro  
32 11 20-8 eller via Swish 1233644721. 
Maila 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 före-
ningen 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 träd-
gårdsböcker och -tidskrifter) 
Beijer Bygg, Helsingborg
Butik Linnea, inredning och växter, 
Flora Linnéa Linnéaträdgården, 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 
Nils Larssons Maskinservice 
Mias Trädgårdsbutik
Månsgård Krukstopp 
Plantskolan i Ängelholm AB
Rolfs ateljé, Rögle 
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
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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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