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Kallelse och dagordning vid årsmöte  
med Helsingborgs Trädgårdsförening
MARIA FÖRSAMLINGSSAL 12 FEBRUARI 2020 KL 19.00

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 2020.
12.  Fastställande av årsavgift för 2021. 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 revisorsuppleanter
  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.
 
För följande personer utgår mandattiden i styrelsen: 
 

Ordförande:
Lotta Friberg
 

 

Valberedningens förslag till funktionärer för Helsingborgs Trädgårdsförening kommer att 
finnas på hemsidan, www.hbgtradgard.se, senast söndag den 2 februari.

Helsingborgs

Trädgårdsförening

Ledamöter:     
Inger Brandin Ingelstam 
Kerstin Stoltz
Janet Fredrixon
Per Hyllén

Suppleanter:
Gunilla Petersson
Kristina Ignestam



Januari
ONSDAG 22 JANUARI KL.19.00

En resa genom Italiens trädgårdar
Maria församlingshem Södra Storgatan 22

Landskapsarkitekt och Italienkännare Anna Carolina 
Ask tar oss på en inspi rerande resa genom några av 
Italiens främsta trädgårdar, berättar om dess historia 
och design, och ger tips om hur man bäst skapar 
Italienkänsla i sin egen trädgård eller balkong.  

Februari
ONSDAG 12 FEBRUARI KL.19.00

Årsmöte med Helsingborgs Trädgårdsförening
Maria församlingshem Södra Storgatan 22

Nyfiken på bokashi?
Kortfattat är bokashi ett sätt att enkelt återvinna 
matavfall och omvandla det till jord och gödning 
helt utan kemikalier. Genom fermentering i stället 
för kompos tering får du på kort tid en fantastisk, 
näringsrik jord till din trädgård och dina odlingar 
och gör samtidigt en bra insats för miljön.
Kajsa Sjaunja från Mikrojord är en auktoritet 
på området och kan svara på alla dina frågor 
omkring hur det går till och också om effektiva 
mikroorganismer – varför vi ska använda oss av 
dem och vad de kan användas till. Tillfälle att köpa 
såväl startkit som annat till den som vill pröva på 
och till den som redan är igång. Mer information 
finns på mikrojord.se

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



Mars
ONSDAG 11 MARS KL.19.00

En afton med Peter Korn
Hur får vi trädgården att blomma året om?
Maria Församlingshem Södra Storgatan 22

Genom att använda många olika sorters lökar, peren-
ner 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 med 
vanliga växter för att sedan utveckla sitt intresse av vildarter i Eskilsby och nu också på 
Klinta Trädgård utanför Höör. Utifrån sin stora erfarenhet av växter och odling fortsätter 
Peter att utveckla sitt företag med bl a anläggning, odling och kurser.  
Se peterkornstradgard.se

A pril
Vår och Påskinspirationsträffar!
Välj mellan följande dagar: 31 MARS, 1 APRIL,  
2 APRIL, 6 APRIL, 7 APRIL. TID: 14.00 – 17.00.
Butik Lite Mycket, Vårdvägen 10, Härslöv

Kom och hälsa våren välkommen med Christin. Här 
skapas kransar, påskplanteringar för trappa och bord 
eller något annat vackert. Små grupper med trevlig 
samvaro där vi utbyter idéer, kunskap och fantasi.  
Vi låter kreativiteten flöda tillsammans.

Kostnad 175:- per person inklusive kaffe och hembakat. 
Utöver det betalar du för det material du använder.

Anmälan: Christin/Butik Lite Mycket: 070-305 22 93 
eller butiklitemycket@hotmail.com

Fleningevägen 69B
254 75 Ödåkra

042-204210
www.uteplantor.se

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



ONSDAG 8 APRIL 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 och frön och byt med varandra. Du betalar själv din mat 
och dryck. Anmäl dig till Kerstin Stoltz,tel 073 4027564 eller kerstinm.stoltz@gmail.com

ONSDAG 22 APRIL KL.19.00

Om trädgårdsodling och något om invasiva växter 
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22

Gröna Sara drivs av Sara Hall, trädgårdsdesigner och biodlare, 
i den gamla skolan i Stora Harrie på skånska slätten. Följ med 
på en inspirerande föreläsning om trädgårdsodling och det 
där lilla extra om hur och vad att odla i den egna trädgården. 
Dessutom en genomgång av invasiva växter – vi hör överallt i 
media, att sorter förbjuds och ska tas bort, men vad betyder 
det i praktiken för oss passionerade trädgårdsodlare?

Maj
LÖRDAG 9 – SÖNDAG 10 MAJ

Trädgårdsloppis på Sofieros Vårmarknad
Helsingborgs Trädgårdsförening håller växtmarknad/trädgårdsloppis inne på Sofiero 
under vårmarknaden. Medlemmar i föreningen har möjlighet att sälja av sitt överskott  
av växter, frösådder och annat trädgårdsrelaterat.  
Välkommen med din anmälan om att delta till hbgtradgard@gmail.com senast den 3 maj. 

SÖNDAG 17 MAJ KL.10.00 – 17.00

Vårrundan – årets första trädgårdsrunda
Läs mer på tradgardsrundorna.se

SÖNDAG 17 MAJ KL 14.00 – 15.30

Växtmarknad i Hildings Have 
tillsammans med  
Rhodo dend ron föreningen
Stort utbud av både vanliga och ovanliga 
perenner, buskar och träd. Tag med eget 
bord. 10 procent av försäljningssumman 
betalas till sektionens representant.

November
oNSdag 8 NoVEMBEr kL. 19.00

Höns i trädgården
Har du funderat på att ha höns i trädgården? På detta föredrag med många 
bilder och små filmklipp får du inspirerande exempel på utformning av 
hönshus och hönsgård, kunskap om höns och deras beteenden och behov, 
vilka vinster man som trädgårdsodlare har av hönsen (förutom de goda ägg-
gen), med mera. du får också lära dig vad som behövs vad gäller tillstånd 
från kommunen och vad som gäller enligt djurskyddslagstiftning.

Fördragshållare: jeanette  
Thelander har läst etologi vid  
Linköpings universitet och biologi  
vid uppsala universitet och är  
ordförande i djurskyddet  
Snapp hanen (f.d. djurskyddet  
Nordostskåne).
Maria församlingshem,  
Södra Storgatan 22

Mellanmossevägen 102 
253 53 Påarp  

Tel: 042-22 60 65
mellanmossensperenner@teliaweb.se  

Öppettider 
1 april – 30 september: 10 - 18 

(stängt måndagar)

PerennerMellanmossens

Hbg_Tradgardsf_2017_host.indd   7 2017-06-11   16.32

Sara Hall



ONSDAG 20 MAJ KL.18.00

Besök på Tomatens hus
Aspavägen 421, Vallåkra

Efter stängningstid står Tomatens Hus öppet bara för oss.  
Vi kan botanisera bland kryddor, tomat plantor, chili, pelar-
goner i både stort och smått format och en hel massa 
egna produkter gjorda på egna grödor. Tomatens hus 
odlar helt giftfritt.  
Familjen Andersson kommer från Gluggstorps Handels-
trädgård där de sedan tidigare odlar mängder av olika 
sorters pelargoner av spännande sorter. Det är dessa stick-
lingar du numera kan köpa på Tomatens Hus. Som medlem 
i Trädgårdsföreningen har du 10% rabatt på alla växter.
 
Om du under kvällen vill ha kaffe, smörgås och hembakad 
kanelbulle för 75:- behöver du anmäla det till Ninna Lindblad, ninna.lindblad@gmail.com 
eller 070-573 45 81. Annars är det bara att komma!
Adressen är Aspavägen 421 i Vallåkra. Om du inte har egen bil, kanske vi kan ordna 
samåkning med någon annan, meddela då också detta till Ninna.

29 MAJ – 3 JUNI

Skottlands trädgårdar
Våren 2020 åker vi till Skottland för att uppleva 
härliga trädgårdar och magiska vyer! Datum 
för resan är satt för att vi ska kunna vara med 
på ”Gardening Scotland” – the national garde-
ning and outdoor living show i Edinburgh. Det 
är också Edinburgh som är vår hemvist under 
hela resan. Härifrån gör vi utflykter varje dag. Vi 
besöker Royal Botanic Garden såväl som slotts-
trädgårdar och privata trädgårdar. Vad sägs om 
till exempel Shepherd House & Garden, Branklyn 
Garden, Preston Hall och Abbotsford? 

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 i det mysiga  
Pitlochry. Plantskolor för att få med lite minnen hem, blir det naturligtvis också.

Avresa 29 maj kl 10.00 från Helsingborg Hamntorget för busstransfer till Kastrup. 
Hemresa från Edingburgh den 3 juni kl 15.10 – busstransfer från Kastrup till Helsingborg.
Resans pris: 13 500 kr vid minst 45 betalande, 14 100 kr vid minst 30 betalande.
Enkelrumstillägg: 2 950 kr 
I resans pris ingår:  
Flyg Köpenhamn – Edinburgh t/r inkl flygskatter o bagage. Busstransfer Helsingborg  
– Köpenhamn t/r. Busstransporter till alla utflykter samt väg- och parkeringsavgifter. 
5 övernattningar i dubbelrum på mellanklasshotell Holiday Inn Edinburgh City West, 
inklusive frukost.  
1 matig fika, 2 luncher och 4 middagar (dryck ingår ej).Reseledare. Inträde till alla 



trädgårdar samt Royal Gardening Scotland Show, Royal Botanic garden samt 3 fina 
plantskolor. Besök på whiskydestilleri. Fullständigt program skickas ut efter anmälan. 
Anmälan till Ina Malm, Scandorama, tel 040 6000186 eller ina.malm@scandorama.se. 
tidigast 7/1. Anmälningsavgift, 1000 kr, ska vara Scandorama tillhanda senast 27 mars 
2020. Slutbetalning 27 april 2020. Reservation för prisändringar orsakade av valuta
kursförändringar och eventuella förändringar orsakade av Brexit.

Juni
LÖRDAG 6 JUNI KL.11.00 – 15.00

Öppen trädgård
Ylva och Håkan Bergsten Manhemsvägen 95 Fleninge
Stor tomt med många träd och buskar. Fylliga perenn-
ra batter, rhododendron och mycket annat.  
Varmt välkomna!

LÖRDAG 6 JUNI

Nationaldagsfirande på Fredriksdal
Föreningen deltar i firandet av Sveriges nationaldag på Fredriksdal. Vill du hjälpa till är du 
välkommen att höra av dig till hbgtradgard@gmail.com. Välkommen att besöka oss!

sofiero.se

 Nya upptäckter
varje gång
Utställningar – Slottsträdgård – Lunch – Fika
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Helsingborgsv. 54  Ängelholm   0431-173 50     
vard 9-18 • lör 9-15 • sön/helg 10-15    www.plantskolan.se  

egenodlat!

Växtbutiken med
stort sortiment

Kontakta Per Hyllén  
per@yourgarden.se  

eller på 0739-83 38 00
för information.

VILL DU  
ANNONSERA I  

TRÄDGÅRDSBLADET?



LÖRDAG 13 OCH SÖNDAG 14 JUNI KL. 10.00 – 17.00

Trädgårdsrundan
Läs mer på tradgardsrundorna.se

Juli
LÖRDAG 4 JULI

Endagsutflykt till Småland
Samling Fredriksdals parkering kl. 8.00

Vi ska idag besöka olika privatträdgår-
dar i södra Småland och börjar med 
Nilssons prisade trädgård i Markaryd 
(årets trädgård 2013 och 2: a i Nordens 
största trädgårds tävling). Därefter 
besöker vi 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 och vilt till en helhet. Vi avslutar dagen 
med sen eftermiddagsfika på Broaskogs café och loppis utanför Moheda med pynt- 
och sommarblomsförsäljning. Föräldrarnas samlarträdgård, som också kan besökas, 
finns ett stycke bort. Beräknad hemkomst  
ca 20.30 – 21.00

Anmälan: tidigast 7/1. OBS! Begränsat antal platser! Ta med eget förmiddagsfika!

Anmäl till Kerstin Stoltz på 073 4027564 eller kerstinm.stoltz@gmail.com

Kostnad: 800 kr inklusive bussresa, inträden, lunch och matig eftermiddagsfika.  
Avgiften betalas till vårt plusgirokonto 321120-8 när du fått bekräftelse via mail att du 
fått plats på resan, dock senast 30/4.

Nilssons prisade trädgård i Markaryd.

0736 247 688
gunilla@gunillaps.se

www.gunillaps.se

Gunilla Ṕ s
BEVATTNINGSDESIGN

Vattna mindre! Vattna smart!
Fråga mig!



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.

Gunnel 
Carlsson

September
TORSDAG 3 – SÖNDAG 6 SEPTEMBER 

Berlin
Följ med på en resa till Berlin och upptäck Tysklands trädgårdskultur. Trädgårds-
föreningen har denna gång bjudit in trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson att guida  
oss i ett av våra finaste trädgårdsgrannländer under 4 dagar.

Vi åker via Malmö över Öresundsbron och vidare till Gedser. Under båtresan, som tar  
2 timmar, passar det bra att äta egen eller köpt lunch. När vi närmar oss Berlin besöker 
vi fantastiska Ludkesgarten, www.luedkesgarten.de, den privata trädgården, som låg 
så nära gränsen mot Östberlin att de hörde vakthundarna från huset.  
I Berlins botaniska trädgård pågår just den här helgen höstens absolut häftigaste växt-
marknad. Därifrån går man nog inte utan att ha gjort inköp! Intill Botaniska trädgården 
ligger Königliche Gartenakademie, en av Europas vackraste plantskolor med café.  
Vi gör också under resan besök i Potsdam på mäktiga Sanssouci och naturligtvis gör vi 
ett stopp hos Karl Foersters i Potsdam, där både hans privata trädgård och plantskola 
står öppen för oss. Dessutom kikar vi in på ett koloniområde. Lite sightseeing i Berlin 
finns det också tid för. Vi bor centralt i Berlin med stora möjligheter att njuta av mat, 
kultur och gemenskap.
Hemresa söndag 6 september: Vi checkar ut och beger oss mot Rostock och vår färja 
som går till Gedser 13.00. Därifrån fortsätter vi resan mot Öresundsbron med ett ännu 
inte bestämt stopp på vägen.

Avresa: Kl 7.00 Helsingborgs Central, bussläge 9.
Pris: 5 300 kr vid minst 35 deltagare. Enkelrumstillägg 1 200 kr. 
I resans pris ingår: Bussresa, broavgifter, färja och vägskatter t/r. 3 nätter i dubbelrum 
inklusive frukost. 1 middag och 1 eftermiddagsfika. Inträden och guidning med  
Gunnel Carlsson. Hotell: Holiday inn Express City Centre West 
Reservation för prisändringar orsakade av valutakursförändringar. 
Anmälan görs tidigast 7/1 till Ann-Marie Göransson, annmariebosse@gmail.com  
eller 070-171 84 89. 
OBS! Du får bekräftelse via mail om du fått plats på resan. Då betalar du in anmälningsav-
giften 1 000 kr till plusgirokonto 321120-8. Resterande 4 300 kr betalar du in senast den 1/7.
För alla resor gäller bindande anmälan. Se våra resevillkor på hemsidan under ”Program”.



Rhododendronföreningen
PROGRAM JANUARI – JULI 2020

28 JANUARI
Frösådd av rhododendron
Gröna huset kl 18.30 Lybäcksgatan 22  Råå
Först lite teori om fröer och sådd, sedan 
praktik. Föreningen tillhandahåller fröer, 
krukor och substrat men även små ny-
sådda plantor så att alla får tillfälle  att göra 
egna rhododendronbuskar

25 FEBRUARI 
Årsmöte
Gröna huset kl 18.30
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar 
 och kaffe med dopp. Kallelse och dag-
ordning kommer på vår hemsida  
www.hbgrhododendro.se när det är dags.

24 MARS  
Medlemsmöte
Gröna huset kl 18.30
Program ej fastställt. Se vår hemsida
www.hbgrhododendron.se för information 
senare.

28 APRIL  
Trädgårdsbesök hos Carlbergs
Utmarksgatan 9 Helsinborg kl 18.
Vi får se deras trädgård och tillfälle att  
byta erfarenheter.

17 MAJ  
Växtmarknad i Hildings Have  
kl 14.00 – 15.30
Växtmarknad tillsammans med Trädgårds-
föreningen. 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.

17 MAJ  
Vårrundan Hidings Have deltar även i 
år och odlingslotten är öppen för besök 
10.00 – 17.00.

16 JUNI  
Grillkväll hos Anna o Rickard  
i Ängeltofta kl 18.00
Ängeltoftavägen 111 norr om Ängelholm
I Ängeltofta får vi 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 förvandlas till ett 
spännande parklandskap med flera  
dammar och uppbyggda åsar.
Föreningen bjuder på grillad korv med 
tillbehör. Bindande förhandsanmälan till 
Ulf Hemdal ulf.hemdal@gmail.com eller 
042-93103

28 JUNI  
Tusen trädgårdar 
För att fler ska få se Hildings Have deltar  
vi i detta evenemang.

8JULI  

Sommarfest i Hildigs Have kl 18
Föreningen bjuder alla sina medlemmar 
till vår traditionella och mycket uppskat-
tade sommarfest i Hildings Have. Mat  
och dryck, kaffe och kaka. Därefter vår 
spännande växtauktion med särskilt 
utvalda plantor.
Hildings Have ligger vid korsningen mellan 
Vasatorpsvägen och Lundsbäcksgatan.

OBS! För att kunna beräkna maten vill vi 
ha bindande förhandsanmälan till  
Ulf Hemdal tel 042-931 03 eller  
ulf.hemdal@gmail.com senast 1 juli.

www.hbgrhododendro.se



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 är 150 kronor per person 
och år. För rhododendronföreningen till-
kommer 50 kronor. Medlem blir du genom 
att betala in medlemsavgiften på plusgiro 
321120-8 eller via Swish till 1233644721. 
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 förening-
en 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)
• 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
• 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

HEMSIDA OCH FACEBOOK 
Hemsidan uppdateras löpande med
aktuella träffar och evenemang.  
Ändringar och tillägg i trädgårds-
föreningens program annonseras  
också här. Har du något du vill publicera, 
mejla Per Hyllén på per@yourgarden.se  
eller ring tel 0739-16 04 93. 
Välkommen in på 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

MER ÄN 

500 SK

YFFELJÄRN    SAXAR    SEKATÖRER    SÅGAR

RÄFSOR     SPADA      GREPAR       Y
XOR  

                                 E
TC.

      
     

    
  E

TC
.

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.Vi har reservdelar till maskiner vi säljer men även till andra kända märken.
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