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Augusti
FREDAG 27 – SÖNDAG 29 AUGUSTI

Stora Trädgårdsfesten på Sofiero  
med Helsingborgs Trädgårdsförening

Med stor glädje konstaterar vi att Den Stora Trädgårdsfesten kommer bli av i år även om 
den blir i mindre omfattning men med ett nytt och annorlunda upplägg. Festen är för

Fortfarande råder osäkerhet inför hösten på grund av pandemin. Enligt nuvarande 
restriktioner kan vi vara 300 sittande personer i lokalen och kravet på föranmälan 
tas därför bort. Se dock under föredraget med John Taylor där anmälan är obliga
torisk med anledning av lokalens storlek och förtäring.
Eventuella ändringar i programmet meddelas på hemsidan www.hbgtradgard.se 
och via mail till de som lämnat sin epostadress till hbgtradgard@gmail.com.
Observera att vi numera startar föredragen kl 18.00 med insläpp 17.30.

Swisha gärna entréavgiften. Glöm inte skriva vilket föredrag du betalar för samt 
namn och epostadress. Obs! John Taylor, betalning endast vid entrén.

Vår festliga och härliga monter 2015, ”Tre Rum o Kök”. Foto: Inger Wittfjord



delad på fyra veckor med startvecka 34. Varje vecka har ett specifikt tema som då också 
speglar övriga aktiviteter. 
Helsingborgs Trädgårdsförening kommer att vara på plats den 27–29 augusti. Vi planerar 
ha inspirationsträdgårdar i form av cirklar i år också, lotteri och fotovägg som vanligt 
samt medlemsvärvning. Den populära trädgårdsrådgivningen kommer i år att vara i vår 
monter, dels i en separat paviljong, dels i ett marknadsstånd där de som vill ställa mer 
allmänna frågor kan få råd och tips. 
Platsen för vår monter är i år på fotbollsplanen. Orangeriet, som ligger alldeles i närheten, 
har förvandlats till en bistro där man kan njuta av både fika, pizza och diverse andra små
rätter. På fotbollsplanen ska också byggas upp ett antal idéträdgårdar, så vi tror platsen 
är perfekt för oss. 
Sofieros tema under vår vecka är Tips och Trix och denna idé försöker vi också ta upp 
även i våra cirklar.

LÖRDAG 28 OCH SÖNDAG 29 AUGUSTI KL 10.00 – 17.00

Trädgårdsrundan

Passa på att se många fina och unika trädgårdar från insidan, 
få idéer och inspiration till din egen trädgård eller bara njut 
av av vackra träd, buskar och perenner med en ton av fina 
höst färger på gång.

September
SÖNDAG 19 SEPTEMBER 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!

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.



ONSDAG 22 SEPTEMBER KL 18.00

Odlingsbara växter  
på Norrviken
Maria Församling, Södra Storgatan 22

Trädgårdsmästare Pierre Nestlog, verksam på 
Norrviken Trädgårdar berättar om växter som 
fungerar bra i samplantering på Norrviken.  
Men också hur vi ska lyckas med olika  
sammansättningar, kompositioner och skötsel i våra egna trädgårdar. Under kvällen  
kommer också vårlökar att säljas. Ni hittar löklistan på vår hemsida hbgtradgard.se. 
Smakprov på vårens läckerheter:

Oktober
LÖRDAG 9 OKTOBER KL 17.00 – 21.00

Trädgårdsrundan

Ännu en möjlighet att kika in bakom staketen och uppleva 
trädgårdarna i mysig och trolsk belysning som ger spännande 
former och strukturer bland träd och buskar. 

Tulpan Aquarel Narcissus Cragford Iris hollandica Tigereye

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.



ONSDAG 20 OKTOBER KL 18.00

Höstplantering av träd, buskar och perenner 
Observera lokal: Helsingborgs Arena, Mellersta Stenbocksgatan

Tvprofilen i Trädgårdstider, trädgårdsmästaren John Taylor kommer och inspirerar 
oss i ord och bild kring höstens val av växter och förberedelser för bästa växtplatsen. 
Vi får också förslag på värdefulla träd och buskar med stil till den lilla trädgården eller 
uteplatsen. Till föredraget inbjuds även deltagarna i årets Trädgårdsrundor. Resterande 
lökar säljes.

Till denna föreläsning är anmälan obligatorisk och görs senast 6 oktober till  
Gunilla Petersson, gunilla@gunillaps.se.
Inträde 60: för medlemmar som är välkomna 18.00 till förtäring och dricka.
Inträde 150: för icke medlemmar som är, i mån av plats, välkomna till föredraget  
som startar kl. 19.00.
Betalning görs endast vid entrén, kontant eller swish till 1233644721.
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Utemiljö, uterum, golv, fönster och dörrbyte,  
kök, bad, tak, tillbyggnad

www.byggsakerhet.com

Välkommen till oss med ditt  
bygg- och renoveringsprojekt!  

020-403500

Byggsakerhet 120x45.indd   1 2018-06-28   06:43



November
ONSDAG 17 NOVEMBER KL 18.00

Våga förenkla trädgården!
Maria Församling, Södra Storgatan 22 

Vad gör man när den älskade trädgården växer 
en över huvudet? Låter den fortsätta att växa? 
Eller vad? Allting förändras. Plötsligt strejkar ryg
gen. Eller knäna. Eller något annat. För den som 
har knegat med tunga skottkärror, höstgrävt eller vänt komposten ett antal  
decennier kan kroppen säga stopp. Men det finns lösningar. Vi har bjudit in journalisten 
och för fattaren Ulla Hårde som skrivit böcker om Engelska trädgårdar, Nävor, Klematis 
och Lättsam trädgård och som träffat två trädgårdsnjutare som fann på råd. 

December
ONSDAG 8 DECEMBER KL 18.00

En afton med Peter Korn 
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 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 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 Molins minne”. Föreningen bjuder på julfika!

För alla sinnen,  
hos oss finns  

trädgårdens möjligheter.  

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



Kontakta Per Hyllén,  
per@yourgarden.se eller 

 på 0739–16 04 93 för information.

Vill du annonsera  
i Trädgårdsbladet?

hbgtradgard.se

Helsingborgs

Trädgårdsförening
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sofiero.se

 Nya upptäckter
varje gång
Utställningar – Slottsträdgård – Lunch – Fika
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Beskärning,  
plantering, fällning  
och stubbfräsning.

Maila eller ring  
för kostnadsfri offert.

0760-22 24 58 • info@leires.se

Leire_annons.indd   1 2021-08-01   15:36

Peter Korn: ”Egentligen finns det inga svårodlade växter, bara väldigt svårskapade 
odlingsmiljöer”.



0736 247 688
gunilla@gunillaps.se

www.gunillaps.se

Gunilla Ṕ s
BEVATTNINGSDESIGN

Vattna mindre! Vattna smart!
Fråga mig!

Kassörsbefattning ledig

Vår nuvarande kassör, Inger Wittfjord, har aviserat sin avgång inför 2023. Föreningen 
behöver alltså dig som har erfarenhet av bokföring. Vi använder Visma förening, ett  
inte grerat bokföringsprogram med kund/medlemsregister. Bra om du kan ingå i  
styrelsen från och med 2022 för smidig övergång i samarbete med Inger. 

Kassörens uppgifter i korthet:
 •  Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter 
  till föreningen
 •  Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över  
  föreningens räkenskaper
 •  Sköta in och utbetalningar
 •  Kontrollera kontantkassor
 •  Årligen upprätta balans samt resultaträkningar
 •  Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 •  Vi är en allmännyttig ideell förening som inte är momspliktig och har därför inte  
  denna redovisningsskyldighet. Vi betalar heller inte ut ersättningar som är  
  skattepliktiga och hanterar därför inte uppgifter inom skatte och avgiftsområdet.
 •  I styrelsen har kassören en nyckelroll och ingår i arbetsutskottet. 

Vill du veta mer tar du kontakt med Inger via email eller telefon, inger.wittfjord@telia.com, 
0767875287. Valberedningens sammankallande Lotta Friberg tel. 0738314024. 

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



Fleningevägen 69B
254 75 Ödåkra

042-204210
www.uteplantor.se

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

Ledamöter till styrelsen

Som medlem vet du att styrelsen har många aktiviteter i gång för att främja intresset för 
Helsingborgs Trädgårdsförening. Till det behövs ledamöter som är villiga att lägga ner 
både tid och arbete samt engagemang i form av nya infallsvinklar och idéer som kan 
intressera både gamla och nya medlemmar. 
Känner du för att sätta ingång genast kan du bli adjungerad i år för att gå in som  
ordinarie eller suppleant nästa år. Du kan välja att ingå i någon av nedanstående  
grupper eller bara vara en idéspruta, organisatör eller allmänt duktig på din dator.

 •  Programgruppen: Alla i styrelsen kommer med uppslag till olika föredrag och 
  kontaktar själva föreläsare. Programgruppen ansvarar för sammanställning till  
  färdigt manus och har kontakten med layoutare och tryckeri.
 •  Sofierogruppen: Lägger förslag till vad som ska ingå i vår monter, planerar och  
  övrigt jobbar för vårt deltagande under Den Stora Trädgårdsfesten. 
 •  Lökgruppen: Tar fram löksorter, fastställer priser, lägger ut löklistor på hemsidan  
  och ansvarar för uppläggningen vid försäljningen till medlemmarna.
 •  Trädgårdsrundorna: Ingår i arbetet med att intressera privatträdgårdar och  
  företag att deltaga i rundorna och är med i hela kedjan från det att vi godkänner  
  trädgårdar för deltagande till uppföljning.
 •  Resor: Ett flertal resor planeras varje år. Att tillsammans med utflyktskommissarie  
  komma med förslag på resor, lägga upp resmålen själva eller tillsammans med  
  researrangör, övrigt planera och genomföra.  
 • Framtidsgrupp: Här jobbar du med vår hemsida, sociala medier och 
  framtidsfrågor.

Valberedningens sammankallande Lotta Friberg, tel 0738314024.



Rhododendronföreningen
PROGRAM SOMMAR OCH HÖST 2021 www.hbgrhododendron.se

Årsmötet är detta år inställt på grund 
av pandemin och samtliga styrelse
medlemmar kvarstår fram till nästa  
årsmöte i februari 2022.

LÖRDAGEN 21 AUGUSTI KL 14
Sticklingsförökning av rhododendron
Vi träffas i Hildings Have och får lära oss 
hur man gör egna buskar. Föreningen 
tillhandahåller nödvändigt material mot en 
liten avgift. Alla är välkomna.

SÖNDAGEN 19 SEPTEMBER KL 14
Växtmarknad i Hildings Have
Den enda växtmarknaden i Helsingborgs
trakten så passa på att handla växter till 
rimliga priser. Här finns både vanliga och 
ovanliga perenner och naturligtvis rhodo
dendron. Jämna pengar och korg att bära 
nyförvärven i underlättar.
Säljare tar med eget bord och övrigt de 
behöver till försäljningen. Efter avslutad 
handel betalas 10 procent av försäljnings
summan till föreningens representant. 

TISDAGEN 19 OKTOBER KL 19
Gröna huset på Råå
Rhododendron på Sofiero. Under de 
senaste åren har mycket hänt på Sofiero. 

Restaurering av gamla partier och nyan
läggningar. Åsa Eklund berättar och visar 
bilder som visar hur arbetet framskrider 
både med äldre buskar och nyanskaff
ningar. Kaffe och pratstund ingår även i 
kvällens möte. Alla hjärtligt välkomna.

Hildings Have
Arbetet med underhåll och förnyelse av 
vår odlingslott fortsätter. För att kunna 
behålla Hildings Have behöver vi fler med
lemmar som hjälper till. Vi träffas en lördag 
i månaden kl 9 och arbetar några timmar 
tillsammans.

Arbetsdagar hösten 2021
11 september, 2 oktober och 23 oktober

MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN
Om du vill bli medlem i Rhododendron
föreningen betalar du 50: direkt till 
kontonummer hos Länsförsäkringar 
90231195399. Samtidigt med inbetal
ningen skickar du ett mail till foreningen@
hbgrhododendron.se med namn, adress, 
epostadress och telefonnummer.

Rhododendronföreningen: Ulf Hemdal 
042931 03, ulf.hemdal@gmail.com.

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



Välkommen till 
Helsingborgs Trädgårdsförening

KONTAKTER: Epostadress; hbgtradgard@gmail.com, Medlemsfrågor: Gunilla Petersson  
0736–247688, gunilla@gunillaps.se, Resor: Kerstin Stoltz 073402 75 64, kerstinm.stoltz@gmail.com,

Annonser: Per Hyllen 073916 04 93, per@yourgarden.se

Besök vår hemsida hbgtradgard.se eller Helsingborgs Trädgårdsförening på Facebook.

OM VÅRA FÖREDRAG
Våra föreläsningar genomförs i samarbete 
med Studiefrämjandet. För medlemmar är 
entréavgiften till föredrag 60 kr och för icke 
medlemmar 100 kronor om inget annat 
meddelas. 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.

BLI MEDLEM
Medlemsavgiften är 150 kr/person/år. Betala 
in medlemsavgiften till plusgiro 32 11 108 
eller via swish till nummer 1233644721. Får du 
inte plats med alla uppgifter i meddelande
fältet skickar du ett email till hbgtradgard@
gmail.com, ange ”ny medlem” samt dina full
ständiga kontaktuppgifter. Medlemskort är 
värdehandling. Ersätts inte om det förloras.
 
Medlemskap i Rhododendronföreningen 
hanteras numera av dom själva. Se under 
deras program, föregående sida.

ADRESSÄNDRING OCH VIKTIGA  
MEDDELANDEN
Meddela gärna din epostadress till hbgtrad
gard@gmail.com så vi kan nå dig för viktiga 
meddelanden, t ex sena ändringar eller till
lägg i programmet. Låt oss veta om du byter 
hem eller epostadress.

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 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 medlemskortet uppvisar i kassan 
– OBS innan varorna slås in i kassan:

Akademibokhandeln Killbergs (gäller  
trädgårdsböcker och -tidskrifter)
Beijer Bygg, Helsingborg
Butik Linnea, inredning och växter, Linnéa
trädgården
enklablommor.se
Flora Linnéa, Fredriksdal
frökungen.se. Ange ”kolonilott” i kassan  
för rabatt.
Färg o Tapet i Helsingborg
Gunilla P´s Bevattningsdesign 
Hedentorps plantskola, Ängelholm
Knapp trädgårdsdesign
Kulla Gunnarstorps gårdsbutik
Nils Larssons Maskinservice
Mias Trädgårdsbutik
Månsgård Krukstopp
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



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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