
 
 

 

Program 
våren 2019 

 

 

 

 
 
  Vi samarbetar med 

 

 
Tid 
 

 
Plats 

 
Aktivitet 

 
23 januari 2018 
Kl 18.30 

 
Folkets hus 
Lilla festsalen 

 
Årsmöte med tårtkalas. Först årsmötesförhandlingar. Därefter 
föredrag, Belysning i trädgården med Morgan Bergfors från 
företaget Markbelysning. Följt av fika och tårtor som föreningen 
bjuder på. Icke medlemmar 60 kr i entré.  

12 februari 
Kl 18.30 
 

Biblioteket 
 

Rhododendron. Stefan Salomonsson från Sydsvenska 
Rhododendronsällskapet föreläser om de mångsidiga 
rhododendron. Entré med fika 40 kr, icke medlemmar 60 kr. 
 

18 mars 
Kl 18.30  
 

Biblioteket 
 

Perenner - Enkelt och utmanande. Efter värsta sommaren 
någonsin, kan plantering av perenner kännas som en utmaning. 
Per Hyllén, Väla Trädgårdar, föreläser om planering, val och 
kombinering av perenner. Vad fungerade 2018? Vilka bör man 
kanske undvika? Entré med fika 40 kr, icke medlemmar 60 kr. 

 
24 april 
Kl 19.00   
 

 
Bibioteket 
 

 
Lökväxter föredrag av Sten Christensen om vårens lökväxter, 
med bilder från Landskrona. Vårens växtlotteri, ta med plantor 
så kan du vinna. Entré med fika 40 kr, icke medlemmar 60 kr. 

9 maj  
Samling 
17.00 
Kasernplan 

Samåkning  
med 
egen bil 
 
 

Besök Väla trädgårdar som odlar perenner och Väla plantor 
som odlar sommarblommor. Vi besöker 2 trädgårdsmästerier 
som ligger i Väla by. Vi får möjlighet att handla förutom att se 
de fina odlingarna. Vi börjar 17.30 på Väla Trädgårdar. 
 

18 maj 
Samling 
Venterminalen 
07.20 
 
19 maj 
 
 
 
 
 
25 maj  
 
 
 
 
9-10 augusti  
 
 
 

Bussresa 
Heldagsutflykt 
 
 
 
Resa med  
egen bil  
 
 
 
 
Citadellkolonin 
 
 
 
 
Konsthallen och 
Citadellet med 
omgivningar 

Bussresa i Sydvästra Skåne. Se separat program med besök i 
privatträdgårdar och trädgårdsbutik. Anmälan tidigast 1 mars 
till Ingrid Öhrnberg, tel. 070 8631608 eller e-post 
ingrid.ohrnberg@gmail.com 
 
Öppen trädgård när rhododendron blommar hos våra 
medlemmar Tommy Sjöstrand och Kenneth Lorentzon i 
Axelvold. Grannarna Rolf och Ulla Nilsson Pilfinksgatan 1, 
Kågeröd öppnar också sin trädgård för oss. Öppet kl. 10-15. 
Ta med fika.  
 
Trädgårds- och växtloppis på Citadellvägen. Arrangör 
Landskrona kommun/Kultur och Fritid och Citadellkolonierna. 
Anmälan om man vill sälja trädgårdssaker och växter, bara för 
privatpersoner. 
 
Trädgårdsgille 2019. Årets trädgårdshändelse i Landskrona. 
Separat program kommer i juni. Fredag eftermiddag och kväll 
aktiviteter samt invigning med musik. Vår stora 
trädgårdsmarknad lördag kl.10-16. Flotta flottar och andra 
begivenheter. Separat program kommer i juni. 



 

Rabatter 
 
Medlemmar i Landskrona Trädgårdssällskap erhåller 10 % rabatt i följande plantskolor och 
trädgårdsbutiker mot uppvisande av medlemskort i Riksförbundet Svensk Trädgård med rätt årsmärke. 
 
Flyinge Plantshop, Flyinge, utomhusväxter ur ordinarie sortiment 
MB Plantshop, Karlslund, Landskrona, fleråriga växter ur ordinarie sortiment 
Horto Green, Asmundtorp, i plantskolan  
Tirups örtagård, Staffanstorp, gäller i plantskolan, ej i butik och café 
Löddeköpinge Plantskola 
Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 
Ödåkra Uteplantor, fleråriga växter ur ordinarie sortiment 
Mellanmossens Perenner, Påarp 
 

 

Medlemsförmåner 
 

Aktuellt 
 

  
Sex nummer av tidskriften Hemträdgården 
 
Trädgårdsrådgivning - onsd 9-12 & 13-16 
Lise-Lotte Björkman, tel 08-758 86 36 
 

Den senaste informationen hittar du alltid på vår egen 
hemsida 

www.landskronatradgard.se 
 

e-post: radgivning@tradgard.org Här finns även kontaktuppgifter till styrelsen, 
välkommen att höra av dig! 

Mer information om RST:s rabatter och  
medlemsförmåner i Hemträdgården eller 
RST:s hemsida www.tradgard.org 
 
 
 
 
Resor 
Våra populära bussresor utgår vanligen från 
Ventrafikens terminal. 
Resorna är i första hand avsedda för 
medlemmar. Icke medlemmar får följa med 
till ett något högre pris. 
Vid anmälan till resor bör man uppge sitt 
medlemsnummer. Numret står på baksidan av 
medlemstidningen Hemträdgården. 
 
Våra samåkningar med egen bil utgår från 
Kasernplan där det finns möjlighet att parkera 
den egna bilen 
Vid samkörning samlas vi vid Tyghuset på 
Kasernplan, vid uppgiven tidpunkt. Till 
respektive chaufför erlägger medresenär 8 kr 
per mil i ersättning.  

 

 
Vi har också en facebookgrupp för  
Landskrona Trädgårdssällskap där lite oplanerade 
aktiveter kan annonseras, sånt som beror av väderlek och 
tillfälle. Gruppen är sluten så icke-medlemmar kan inte 
ta del av den informationen 
https://www.facebook.com/groups/168739649884725/  
 
 
Medlemspriser 2019 
Huvudmedlem: 300 kr  
Familjemedlem: 50 kr  

Medlemsavgifter sätts in på PG 1215-3  

Du som är medlem i annan trädgårdsförening som är 
ansluten till RST, kan bli dubbelmedlem för 50 kr.  

Medlemskap gäller för ett kalenderår. Medlemskort 
sänds ut i samband med den årliga faktureringen som 
sker i januari.  

 

 


