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Kallelse och dagordning vid årsmöte
med Helsingborgs Trädgårdsförening
MARIA FÖRSAMLINGSSAL 13 FEBRUARI 2019 KL 19.00

Helsingborgs

Trä
dgårdsförening

1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande.
Val av ordförande för årsmötet.
Val av sekreterare för protokoll från årsmötet.
Val av två personer som jämte mötets ordförande ska justera protokollet
och som tillika ska vara rösträknare vid eventuell votering.
5. Fråga om godkännande av kallelse och dagordning.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Budget 2019.
11. Fastställande av årsavgift för 2020. Förslag från styrelsen på oförändrad
medlemsavgift, 150 kronor.
12. Ev. förslag väckta av enskild medlem.
13. Val av funktionärer i styrelsen
a/ Val av ordförande på 1 år
b/ Val av 4 styrelseledamöter på 2 år
c/ Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år
d/ Val av revisorer på 1 år
e/ Val av revisorsuppleanter på 1 år
f/ Val av ledamöter i valberedningen på 1 år
g/ Val av suppleant i valberedningen på 1 år
14. Rapporter, från stipendiefonden.
15. Övrigt.
16. Årsmötets avslutande.
Underlag till punkt 13 på dagordning
För följande personer utgår mandattiden i styrelsen:
Ordförande:
Lotta Friberg
Ledamöter:
Ann-Marie Göransson
Ninna Lindblad			
Maria Winberg Nordström
Inger Wittfjord

Suppleanter:
Lisbeth Hallbäck
Jennifer Bergqvist

Valberedningens förslag hittar du på hemsidan efter 1 februari.

Från låda till tallrik
Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna på föredrag av Yvonne Bjerregaard som
driver bloggen Ska bara fixa. På sin blogg delar hon med sig av sina erfarenheter,
roligheter och konstigheter om odling och projekt. Yvonne har sin trädgård på
Senderöds koloniområde och det hon odlar där tas tillvara och förädlas.
Yvonne berättar om sina bästa tips för både odling och matlagning.

Mars

LÖRDAG 9 MARS KL. 15.00

Kurs frösådd och förodling

Väla Trädgårdar, Välatorpsvägen 33, Helsingborg
Tillsammans med Väla Trädgårdar erbjuder vi en kurs i frösådd, så här i starten
av säsongen. Vi går igenom odlingsåret och lär oss om jord, gödning och
medium och får allehanda tips och trix för att lyckas med odlingssäsongen.
Max 15 deltagare. Kostnad 50 kronor.
Du får 10 % på det du handlar.
Anmälan görs till per@yourgarden.se

ONSDAG 20 MARS KL. 19.00

Odla din skördefest 2.0

Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22
Fredriksdals köksträdgårdsmästare, Philippe
Hässlekvist är författare till ”Den goda jorden” och
grönsaksboken ”Het trädgård”. Han kommer att
i bild och ord ge oss sina bästa odlingstips för att
lyckas med odlingen av spännande grönsaker och
kryddor, som sätter smak och färg på tallriken.
När skördetiden väl har börjat kan den framgångsrike och stolte odlaren fylla
korgen med härliga späda primörer eller solmogna frukter.
Bevara mångfalden, odla den och njut av den!
I pausen har vi lökförsäljning. Lista på urvalet kommer att finnas på hemsidan
den 1 mars.

Din lokala plantskola på Fredriksdal.
Sveriges största sortiment av rosor från egen odling i Helsingborg.
Telefon 042-32 77 99
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ONSDAG 27 MARS KL. 18.00 – 20.00

Trädgårdssnack

Restaurang Marconi, Drottninggatan 78
Så här på våren träffas vi för ett nytt Trädgårdssnack på mysiga italienska
restaurang Marconi. Här kan vi äta och dricka något gott tillsammans,
utbyta tips och erfarenheter och inte minst att träffa trädgårdsvänner.
Var och en beställer och betalar sin mat och dryck.
Besök hemsidan marconi.se för att se menyn.
Anmälan till Kerstin Stoltz, kerstinm.stoltz@gamil.com eller tel. 073-402 7564

April

ONSDAG 10 APRIL KL. 19.00

Skapa mysiga uteplatser
i trädgården

Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22
Cattis Linde och Eira Fogelberg är trädgårds
designers som jobbar tillsammans under namnet
Cattis&Eiras Trädgårdsdesign.
De brinner speciellt för att skapa användbara umgängesmiljöer i trädgården,
med plats för hela familjen, släkt och vänner. De vill skapa ytor som verkligen
används. Dröm-uteplatsen kan skapas genom att bygga helt nytt, men även
genom att för en relativt billig peng och lite nya idéer, förnya en befintlig uteplats. Lär dig hur du möblerar, skapar rumsindelning och anordnar insynsskydd.
Ett föredrag som ger massor av inspiration och lust att göra den egna uteplatsen mysigare och mer användbar. Besök deras hemsida www.cattisocheira.se
eller följ dem på Instagram och Facebook: @cattisocheira

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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LÖRDAG 13 APRIL KL. 13.00 – 17.00

Påskpyssel – Skapa med vårens
härliga blommor

Kusins Skafferi/Cindys Paradis, Horsarydsvägen 12a,
Ödåkra.

November

Nu när ljuset kommer åter och påsken närmar
oNSdag
8 NoVEMBEr
kL. 19.00
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Utställningar – Slottsträdgård – Lunch – Fika
sofiero.se

Mellanmossens

Mellanmossevägen 102
253 53 Påarp
Tel: 042-22 60 65
mellanmossensperenner@teliaweb.se
Öppettider
1 april – 30 september: 10 - 18
(stängt måndagar)

2017-06-11 16.32
Sofiero – en del av Helsingborgs stad
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Vi diskuterar allt från medelhavsinriktning
till engelsk cottagegarden.
Max 20 deltagare.
Kostnad 50 kronor. Du får 10% rabatt
på det du handlar.
Anmäl dig till: per@yourgarden.se

Maj
LÖRDAG 8 MAJ

Vårutflykt med samåkning

Vi träffas kl 08.15 på Elinebergsskolans parkering.
Buss nr 3 och 4 mot Humlegården resp Ramlösagården med avresa senast 08.30
Vi börjar dagen med tomatkurs hos den store
Åke Truedsson
odlaren och inspiratören Åke Truedsson utanför
Vellinge. Här får vi föredrag om hur vi ska odla våra
tomater, rundvandring i Åkes odlingar samt möjlighet till inköp av plantor, sylt,
saft, fröer m m i gårdsbutiken Efter fika med kaffe och fralla beger vi oss mot
Malmö där vi besöker familjen Löfstedt, som har en prunkande trädgård med
odling av surjordsväxter på kalkrik mark. Färden går därefter vidare till Flyinge
Plantshop, plantskolan med ett stort och inspirerande sortiment, där vi också
intar vår lunch. Vi avslutar eftermiddagen med ett besök på Löddeköpinge
Plantskola, där vi får njuta av annorlunda arrangemang och växter samt
Jonte Heinz keramik – ett tillfälle att göra ett sista inköp av fina växter innan
vi vänder hemåt.
Anmälan görs till Kerstin Stoltz, kerstinm.stoltz@gmail.com, 0734-02 75 64
OBS! Begränsat antal! Meddela om du har bil och möjlighet att ta med extra
passagerare. Meddela också eventuella matallergier. Hemkomst ca 17.00.
Kostnad: 200 kr som inkluderar kurs, förmiddagsfika, lunch samt trädgårds
besök. Bensinpengar delas och betalas till respektive förare enligt Skatteverkets
rekommendationer, för närvarande 18.50kr/mil

FRILUFTSMUSEUM OCH BOTANISK TRÄDGÅRD

Det enda i sitt slag i Sverige. På Fredriksdal finns också ett
stadskvarter med charmiga korsvirkes hus, slingrande stigar
genom olika tidsperioder och naturlig stillhet med lantlig idyll
i Helsingborg.

04 2-10 45 00 · FREDRIKSDAL.SE

SÖNDAG 12 MAJ KL. 14.00

Växtmarknad på Hildings Have

Mellan Vasatorpsvägen och Lundsbäcksgatan.
Vårens växtmarknad genomför vi tillsammans med Rhododendronsektionen
på Hildings Have. Här säljs överskott från medlemmars trädgårdar, en del
spännande och udda växter: buskar, träd och givetvis rhododendron.
Säljare tar med eget bord och annat som behövs vid försäljningen.
10% av försäljningssumman betalas till sektionens representant.
Såväl säljare som köpare är hjärtligt välkomna!
SÖNDAG 19 MAJ KL. 10.00 – 17.00

Vårrundan – årets första
trädgårdsrunda
Läs mer på tradgardsrundorna.se

ONSDAG 22 MAJ KL. 17.30

Plantera din sommarkruka
Välaplantor, Välatorpsvägen 25, Väla By

Vi tar en gemensam runda i växthuset och får se vad som finns och vad som
är nytt för året. Marie-Louise visar färdiga krukplanteringar och ger tips o råd
under hela kvällen. Det enda du behöver ha med är eventuella egna krukor,
annars finns det att köpa. Marie-Louise inspirerar och delar med sig av sin
kunskap när vi gör våra egna krukplanteringar. Nu hoppas vi att våra nya krukor
kan stå ute och att frostrisken är över. Du får 10% på det du handlar.
Kaffe serveras i växthuset.
Kostnad: 75 kronor + materiel.

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

Odakra uteplantor 120x45.indd 1
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SÖNDAG 26 MAJ
KL. 10.00 – 16. 00

Öppen trädgård

Andreas Rödseth på Hjortshögs
Arboretum, Hjortshögsvägen 473,
Mörarp
Andreas Rödseth har en ganska ny
trädgård, men med inslag av stora
träd från sin farfars tid. Som namnet
antyder är det fokus på träd och
deras variationer. Trädgården har
också många olika rum där det finns lite av varje såsom rhododendron,
magnolior, bananer, palmer, kaktusar och andra växter.
Trädgården har också en damm. Det finns stora planer för utveckling av
arboretet, som Andreas gärna berättar mer om.
Tvärs över vägen finns en parkering som kommer att vara utmärkt med P-skylt.
Uppe vid huset finns ett tiotal parkeringsplatser.

Utemiljö, uterum, golv, fönster och dörrbyte,
kök, bad, tak, tillbyggnad
Välkommen till oss med ditt
bygg- och renoveringsprojekt!
020-403500

www.byggsakerhet.com
Byggsakerhet 120x45.indd 1
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Juni

LÖRDAG 1 – MÅNDAG 3 JUNI 2019

Trädgårdsresa till Bornholm
Dag 1.
Samling på Hamntorget i Helsingborg klockan 6:15 för bussresa till Ystad.
Färjan till Rönne går 8:30. Det blir frukostbuffé på båten och resan tar 1 timme
och 20 minuter.
Vi börjar direkt med ett besök hos Hanne Holm och Thomas Frederiksen,
kassör i Bornholms avdelning i Haveselskabet. Därefter fortsätter vi till
ordförande Gurli Engell Kongshjelm.
Lunchen äter vi på restaurang Griffen nära havet.
Vi åker vidare med bussen ut på landet till Kraemmerhuset. Där finns både en
stor, vacker hundraårig trädgård och fantastiskt konsthantverk med mycket
vackra saker att handla. Vi får både guidning och kaffe/ te.
Därefter rullar vi norrut mot Sandvig där vårt hotell Pepita ligger centralt.
Det blir middag på hotellet på kvällen. (buffé)

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

Dag 2.
Först åker vi till Bornholms Konstmuseum, vackert beläget norr om Gudhjem.
Dagens första trädgård är Enghöj. Här händer det något hela tiden och det finns
många rum och mycket växter, liten plantförsäljning också.
Lunch i Svaneke.
Efter maten blir det besök i Fuglesang som både har besöksträdgård och
plantförsäljning. Eftermiddagskaffet tar vi också där.
Innan vi åker hem till hotellet ska vi besöka Yvonne och Jörgen Nielsen strax
utanför AAkirkeby. Middagen blir på hotellet.
Dag 3.
Efter att ha lämnat vårt hotell åker vi en kort sträcka till Susan och Jesper Bülow
i Allinge, där vi får se en speciell klippträdgård i många olika nivåer.
Bornholm är inte så stor och efter ca 40 min. har vi åkt tvärsöver ön till Birgit
och Lars Bohn. Som har en välplanerad trädgård med ”extra allt”.
Lunch i närheten.
Nästa besök blir hos Maja och Jörn Holm Hansen. De visar sin kringbyggda gård
som har vuxit succesivt med rabatter, damm m.m. Här får vi eftermiddagskaffe.
Efter det blir det ett besök hos Jane och Nils Stender. Här blir det en kort
promenad på en skogsväg till en omväxlande trädgård med mycket växter.
Hemresan börjar närma sig och 16:30 går båten hem.
Var och en väljer och betalar sin egen kvällsmat på färjan.
www.123hjemmeside.dk/
kraemmerhusetb

Bohus Perenner & Växter

RSÄLJNING!
STOR UTFÖ

Här finner ni Hemerocallis, Heuchera, Hosta (500 olika).
Pioner och många andra perenner.
Plantskolan upphör på grund av ägarens UNGA ÅLDER!
Odlingen öppnar i maj och drivs till den 30 september 2019.

na!
Ni är välkom

nna
ÖPPETTIDER:
Lehel & Susa
Måndagar stängt
Tisdag-Fredag kl 10.00 -18.00, Lördag-Söndag kl 09.00 -17.00
Tel: 070-213 28 58, Mail: bohus.p-v@live.se

enghoj-have.blogspot.com/
www.fuglesang-haveparadis.dk/
www.bornholms-kunstmuseum.dk/sekundaer-menu/
forside.aspx
Pris: 4 200 kronor. inklusive
buss, reseledare, logi, 3
frukostbufféer varav en på
ditresan, 3 luncher (måltidsdryck ingår ej) 3 eftermiddagsfika, 2 middagar med
dryck.
Tillägg för enkelrum 500:-

Anmälan görs senast 1 april 2019 till Kerstin Stoltz, 0734-02 75 64,
eller kerstinm.stoltz@gmail.com.
När du fått bekräftelse via mail betalar du resan till plusgirokonto 321120-8.
Anmälan är bindande, se resevillkor på vår hemsida. Antalet deltagare begränsat.
LÖRDAG 15 OCH SÖNDAG 16 JUNI
KL. 10.00 – 17.00

Trädgårdsrundan

Läs mer på tradgardsrundorna.se

SÖNDAG 23 JUNI KL. 11.00-18.00

Öppen trädgård

Ann-Marie Göransson och Bosse Ekström, Majgatan 5, Helsingborg.
Trädgårdsentré med takplantering, rhododendronrabatt samt höga träd
och växthus. I trädgården finns mindre rum, flera sittplatser, porl från rinnande
vatten och många perenner, träd och buskar. Här finns även plats för
meditation och vila, bland annat i hängmattan!
Välkomna!

Rosen Maigold
över 25 år
gammal.

Augusti

LÖRDAG 10 – SÖNDAG 11 AUGUSTI

Resa till västkustens pärlor

Avresa 7.30 från parkeringen på Fredriksdal. Vi far längs E6 till Varbergtrakten
och det första besöket är hos floristen Marie Emilsson på Håkesgård. Marie
har inrett sin stora parkliknande trädgård med många rum och växter som
används i olika aktiviteter och event.
Vi åker vidare till keramikern och plantskoleägaren Sara Brenne på Nyhagens
trädgård i Berghem. En trädgård full av annorlunda träd, perenner, gräs m m
samt egentillverkad keramik. Vi stannar för lunch på Skrädderiet i Kinnarp.
Efter ett par timmars resa når vi Kroppefjäll för övernattning där vi också äter
en gemensam middag i vackra omgivningar.
Under söndagen gör vi tidigt besök hos välkända Vivi och Tommy Ahnby med
Gullmarsfjordens plantskola i skogarna nära Munkedal. Sortimentlistan, finns
på vår hemsida i juli, är full av magnolior, lönnar och andra värdefulla träd och
buskar. Dagen fortsätter med fler besök i trädgårdar längs hemvägen.
Vi stannar för lunch och sen eftermiddagsfika innan vi når Helsingborg igen.

VILL DU
ANNONSERA I

’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!

TRÄDGÅRDSBLADET?
Kontakta Per Hyllén
per@yourgarden.se
eller på 0739-83 38 00
för information.

Trädgårdsbladet
VÅR 2019
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Öppettider: Se www.cedergrens.com
Tel. 042 26 00 52 mail: info@cedergrens.com
Starkoddersgatan 4 Råå (mittemot Råå Kyrkogård)

WITTFJORD

Välkomna!

Helsingborgs
Tr
ädgå
rdsförening

hbgtradgard.se

Resan ger flera möjligheter
till annorlunda växtinköp,
keramik m m samt
inspiration för den egna
trädgården.
Mer information kommer
i sommarprogrammet.
Anmälan senast 5/7 till
Kerstin Stoltz, kerstinm.
stoltz@gmail.com,
0734-02 75 64.
När du fått bekräftelse via
mail betalar du resan till
plusgirokonto 321120-8.
Kostnad: 2 300 kronor,
som inkluderar resa, inträden, hotellövernattning, middag, 2 luncher,
förmiddagsfika dag 1 samt eftermiddagsfika dag 2.
Tillägg för enkelrum. Begränsat antal platser!

Växtbutiken med

stort sortiment

egenodlat!

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

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

Väla Trädgårdar
Inspiration & kvalité
www.valatradgardar.se

Boka beskärning
och skötsel på
0739-833800

Rhododendronsektionen
PROGRAM JANUARI– JULI 2019

Januari

TISDAG 22 JANUARI KL 19
Frösådd av Rhododendron
och Magnolior
Gröna huset, Lybecksgatan
Föreningen informerar om fröförökning
av dessa växtgrupper samt tillhandahåller
substrat och frö så att de som vill kan göra
sin första sådd.

Februari

TISDAG 26 FEBRUARI KL 19
Gröna huset Lybecksgatan
Årsmöte

Mars

TISDAG 12 MARS KL 19
Gröna huset Lybecksgatan
Stefan Salomonsson från Sydsvenska
Rhododendronsällskapet berättar på
temat ”Att börja med Rhododendron”.

Maj

LÖRDAG 4 MAJ
Bussutfärd
Vi planerar en bussutflykt med Magnolia
skogen i Alnarp som huvudmål, samt
några trädgårdar med rhododendron
och kanske en plantskola.
SÖNDAG 12 MAJ KL 14
Hildings Have, hörnet mellan Vasatorpsvägen och Lundsbäcksgatan		
Växtmarknad tillsammans med Trädgårdsföreningen. Stort utbud av både vanliga
och ovanliga perenner, buskar och träd.
Säljare medtager eget bord och annat
som behövs vid försäljningen. 10 procent
av försäljningssumman betalas till

sektionens representant. Alla säljare
och köpare är varmt välkomna.
SÖNDAG 19 MAJ
Hildings Have, hörnet mellan Vasatorpsvägen och Lundsbäcksgatan
Trädgårdsrundornas första arrangemang
är Vårrundan. Vi deltar och ger fler trädgårdsintresserade möjlighet att besöka
Hildings Have. Vid denna tid blommar
säkert många av våra vackra buskar.

Juli

ONSDAG 10 JULI KL 18
Sommarfest med växtauktion
Hildings Have, hörnet mellan Vasatorps
vägen och Lundsbäcksgatan
			
Hildings Have
Att sköta och utveckla vår odlingslott är
en viktig del av Rhododendronsektionens
verksamhet. Våra arbetslördagar fortsätter
som tidigare år och vi hoppas på större
uppslutning. Att arbeta tillsammans och
utbyta erfarenheter är stimulerande. Vi
startar kl 9 och arbetsinsatsen belönas
med subventionerad gemensam lunch.
Deltagarna betalar 20 kr per person.
Alla insatser stora som små uppskattas.
Välkomna!
Arbetslördagar under våren 6 april,
27 april, 18 maj, 1 juni, 6 juli

Välkommen till
Helsingborgs Trädgårdsförening
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,
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22.
BLI MEDLEM
Medlemsavgiften för 2019 är 150 kronor per
person, för rhododendronsektionen tillkommer 50 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 meddelanden. Låt oss 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. Resorna 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 medlems
kortet uppvisas i kassan:
• Akademibokhandeln Killbergs
(gäller trädgårdsböcker och -tidskrifter).
• Beijer Bygg, Helsingborg
• Bohus Perenner OBS! 20%
• 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
HEMSIDA OCH FACEBOOK
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.

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: Ulf Hemdal 042-931 03 ulf.hemdal@gmail.com
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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 trädgårdsmaskiner
för allas behov.
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

