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Juni 
ONSDAGEN 26 JUNI KL. 18 – 20

Öppen trädgård
Iren-Marie Bohman, Fröjds Guda 2, Lerberget

Nära havet i Lerberget ligger vår lilla trädgård, en trädgård full av rosor. Här växer både 
vanliga och ovanliga rosor – många på egen rot. Trädgården har mjuka former med 
damm, pergola och många sittplatser. Här kan man dofta på rosor och samtidigt få  
små glimtar av havet. 

Juli
LÖRDAG 6 JULI KL. 10 – 15

Öppen trädgård
Tina Thulin, Trelleborgsgatan 3, Helsingborg

Välkomna till den gömda, lite annorlunda 
stadsträdgården i Helsingborg. Bland sjösten 
och gångar har öar med växter och blommor 
smakfullt tagit plats.

TISDAG 9 JULI KL. 13 – 18 

Öppen trädgård 
KullaGourmet, Rälsvägen 3, Mjöhult

Välkommen på trädgårdsvandring bland sköna klättrande klematis av alla de sorter  
och färger. Möjlighet finns också att köpa italiensk parmesan i den lilla gårdsbutiken.

Augusti
TORSDAG 1 AUGUSTI KL. 15 – 18

Öppen trädgård
Christina och Lars Wikström, Västeviksgatan 4, Helsingborg

Upplev en RUMSLIG trädgård på Husensjö.
Välkommen att se vad som finns bakom häckarna hos Christina och Lars.

TORSDAG 1 AUGUSTI KL. 15 – 18

Öppen trädgård 
Konstnärinnans trädgård på Råå, Lundåkragatan 4

Mary Segerfalk visar sin trädgård som gränsar till strandängarna vid Råån.  
Här möts vi av en värdefull samling perenner, träd och buskar i en välplanerad  
och färgkoordinerad trädgård.

Klematis Tangutica hos Mary Segerfalk på Råå.Rumslig trädgård på Husensjö.

Fleningevägen 69B
254 75 Ödåkra

042-204210
www.uteplantor.se
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LÖRDAG 10 – SÖNDAG 11 AUGUSTI

Resa till västkustens pärlor

Föreningen åker på trädgårdsresa längst västkusten. Resan är fullbokad. Anmäl dig  
för en plats vid eventuella återbud. Skicka anmälan till kerstinm.stoltz@ gmail.com 
Se mer om resan till västkustens pärlor under vårprogrammet.
 

FREDAG 23 – SÖNDAG 25 AUGUSTI

Stora trädgårdsfesten på Sofiero

Tema för trädgårdsföreningens monter i år är ”Ideträdgårdar med cirkeltema” skapade  
av både proffs och amatörer. Upplev trädgårds glädje och inspiration.
Även i år finns fotoskärm, lotteri och savannlåda för barn. Den populära rådgivningen 
återkommer också och finns i växthusen i parken.

LÖRDAG 24 – SÖNDAG 25 AUGUSTI KL. 10 – 17

Sensommarrunda
Läs mer på tradgardsrundorna.se

September
ONSDAG 4 SEPTEMBER KL. 18.30

Ängelholms Plantskola

Vi besöker Ängelholms Plantskola, som odlar mycket själva. Tidpunkten för  
besöket sammanfaller med Stora Planteringsveckan, och inleds med en guidad  
rundtur på plantskolan, och efterföljs av möjlighet att handla.

0736 247 688 
gunilla@gunillaps.se 

www.gunillaps.se

Gunilla Ṕ s
BE VAT T N I NG S DE S IG N

Vattna mindre!  Vattna smart!
Fråga mig!

Helsingborgs 
Trädgårds-
förenings 
monter 2018.

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

egenodlat!

Växtbutiken med
stort sortiment



SÖNDAG 22 SEPTEMBER KL. 14

Växtmarknad  på Hildings Have
Mellan Vasatorpsvägen och Lundsbäcksgatan

Höstens växtmarknad genomförs tillsammans med Rhododendronföreningen  
på Hildings Have. Här säljs överskott från medlemmarnas trädgårdar, en del  
spännande och udda växter, buskar träd och rhododendron. 
Säljare tar med eget bord och annat som behövs vid försäljningen.  
10 % av försäljnings summan betalas till föreningens representant. Såväl säljare  
som köpare är hjärtligt välkomna.

ONSDAG 25 SEPTEMBER. KL. 19

Föredrag om stadens  
blomsterprogram
Maria församlingshem, Södra Storgatan 22

Landskapsarkitekterna Anna Karlberg och Pamela  
Sjöstrand ansvarar för gestaltningen av Helsingborg 
stads ambitiösa blomsterprogram. Med vackra bilder  
och målande ord berättar de om hur de resonerar när  
de väljer sorter och utformar stadens rabatter och  
blomsterfat, som är till glädje för både invånare och  
besökare. I pausen har vi lökförsäljning. 

Lista på urvalet kommer att finnas på hemsidan  
i mitten av augusti.

Oktober
LÖRDAG 5 OKTOBER KL. 17 – 21

Månskensrundan – årets sista trädgårdsrunda
Läs mer på tradgardsrundorna.se

SÖNDAG 20 OKTOBER KL. 14 Observera dag!

Föredrag med Sara Brenne om magnolior  
och andra odlingsvärda träd och buskar
Maria församlingshem, Södra Storgatan 22

Så här beskriver hon sin egen trädgård: ”Nyhagens 
trädgård är belägen i Marks kommun mellan Borås och 
Varberg. Det är en lantlig trädgård med mycket perenner 
och lök växter, mängder av spännande buskar och träd på 
tillväxt, samt en stor köksträdgård med fruktträd, bärbuskar, 
upphöjda odlingsbäddar, drivbänkar och växthus.
Trädgården ligger i en norrsluttning men är terrasserad med 
hjälp av stenmurar för att göra det lättare att odla samt för  
att för bättra mikroklimatet.
I trädgården finns även ängar, fina hag marker och ett 
woodland som växer lite för varje år, samt en hel del 
sittplatser för att kunna sitta ned och njuta. Närheten 
till hagarna och naturen bidrar också till upplevelsen, 
stora mängder lökväxter är planterade både i träd
gården och i hag marken bakom huset.  
Vi värnar mycket om den biologiska mångfalden  
och odlar givetvis ekologiskt.”

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

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



ONSDAG 23 OKTOBER KL. 18 – 20

Trädgårdssnack
Restaurang Marconi, Drottninggatan 78

Vi träffas för ett nytt Trädgårdssnack på mysiga italienska restaurang Marconi.  
Här kan vi äta och dricka något gott tillsammans, utbyta tips, erfarenheter och inte  
minst 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@gmail.com eller tel. 073–402 75 64

November
ONSDAG 20 NOVEMBER KL. 19

Nytändning i trädgården
Maria församlingshem, Södra Storgatan 22

Elin Debora, trädgårdsdesigner, skribent och utbildare,  
delar med sig av sitt brinnande intresse för att skapa  
idealiska utemiljöer. Med bilder, tips och tankar får vi ny
tändning i trädgården och verktyg för att skapa vår egen 
dröm trädgård med färg, form och rum. 

Elin Debora driver företaget Debora Garden. Kontoret har 
hon strax utanför Falkenberg hemma på den lilla gården 
som just håller på att byggas om till kursgård, med en 
visningsträdgård där hon odlat många av de perenna 
växterna själv.

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

Elin Debora

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

December
ONSDAG 11 DECEMBER KL. 19

Julmys
Maria församlingshem, Södra Storgatan 22

Vi träffas för julmys med halmslöjd och annat pyssel. Föreningen bjuder på julfika  
på Maria församling. Jenny Knutsson, årets stipendiat i Trädgårdsföreningarnas  
i Helsingborgs Stipendiefond, tar oss med till sin praktiktid på Sissinghurst. 

Våra vilda bin behöver mat  
– så här kan du hjälpa!
Våra vilda bin riskerar att konkurreras 
ut av tambin från bikupor. Tambin 
hjälper till med pollinering men när 
tiotusentals tambin från en kupa 
söker mat konkurreras de vilda bina 
som lever ensamma ut. Genom att 
plantera blommor som ger pollen 
och nektar kan du hjälpa de vilda 
bina att överleva.

Naturskyddsföreningen

Ge bin och humlor mat 
och skydd i din trädgård!
Låt trädgården blomma! Alla vinner: vildbin och andra insekter får mat. 
Vi får frukt, bär och grönsaker när de pollinerar våra växter. Och därtill 
får vi en vackrare trädgård!

Det finns cirka 300 olika arter av 
vildbin i Sverige, varav ett 40-tal 
är humlor, övriga solitärbin. De har 
minskat kraftigt i antal, och en 
tredjedel av dem är rödlistade. Det 
beror främst på det moderna, effek-
tiva jordbruket, som inte har plats 
för vilda blommor, och där det ofta 
används kemiska bekämpningsme-
del som skadar bina. Därför är det 
så viktigt att våra trädgårdar kan ge 
dem mat och skydd. 
 Odla matnyttiga blommor och er-
bjud dem någonstans att bygga bo. 
En del bygger i sandiga slänter eller 
mellan altanens stenplattor, andra i 
ihåliga stjälkar. Bygg ett bihotell av 
exempelvis bambukäppar, vassrör 
eller några andra lämpliga växter, 
Placera det varmt och skyddat för 
regn i närheten av blommorna. Låt 
utblommade perenner stå kvar över 
vintern och lämna lite löv och kvistar 
i något hörn när hösten kommer.  
De kan bli värdefulla övervintrings-

platser för olika insekter, men kanske 
även för en igelkotte.
 Solitärbin och humlor hittar lämp-
liga bostäder även utan vår hjälp: 
var uppmärksam på var de kan 
finnas så du inte skadar dem!

Rödmurarbi har murat igen om avkomman. Foto Per Bengtson.

Vildbina behöver våra trädgårdar!
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i Helsingborg

Erbjud insektshotell med olika storlek på öpp-
ningarna. Ju större öppning desto större djup för 
utrymmeskrävande insekter.

naturskyddsf2.indd   1 2018-05-20   12:50:55
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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 rhododendronföreningen till
kommer 50 kronor. Medlem blir du genom  
att betala in medlemsavgiften på plusgiro
3211208 eller via Swish till 1233644721.
Kom ihåg att ange såväl namn som
adress, epostadress och telefonnummer.

ADRESSÄNDRING
Meddela gärna din epostadress så vi kan
nå dig för viktiga meddelanden. 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 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
• MBPlantshop, 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: Epostadress: hbgtradgard@gmail.com, Medlemsfrågor: Lotta Friberg 073831 40 24, 
friberglotta1@gmail.com, Resor: Kerstin Stoltz 073402 75 64, kerstinm.stoltz@gmail.com,

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

HEMSIDA OCH FACEBOOK 
Hemsidan uppdateras löpande med
aktuella träffar och evenemang. Ändringar
och tillägg i trädgårdsföreningens pro
gram 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.

Rhododendronföreningen
PROGRAM JULI – DECEMBER 2019

Juli
ONSDAG 10 JULI KL 18.00
Sommarfest
Föreningen bjuder alla sina medlemmar 
till vår traditionella och mycket upp
skattade 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 Lunds
bäcksgatan.

Augusti
LÖRDAG 10 AUGUSTI KL 14.00
Sticklingsförökning
Alla är välkomna till Hildings Have för att 
göra egna buskar av rhododendron, 
pieris m.m. Vi visar hur man gör och 
tillhanda håller sticklingar, substrat samt 
annat nödvändigt material till en blygsam 
kostnad.

September
SÖNDAG 22 SEPTEMBER KL 14.00
Växtmarknad på Hildings Have
Spännande och udda växter: perenner, 
buskar träd och givetvis rhododendron. 
Alla som har plantor över är välkomna  
att sälja. Säljare medtager eget bord och  
annat som behövs vid försäljningen.  
10 procent av försäljningssumman  
betalas till föreningens representant.
Alla säljare och köpare hjärtligt välkomna!

Oktober
TISDAG 22 OKTOBER KL 19.00
Medlemsmöte i Gröna Huset på Råå  
Inget tema är ännu bestämt. Se vår  
hemsida www.hbgrhododendron.se  
för mer information.

Hildings Have
Att sköta och utveckla vår odlingslott är en 
viktig del av föreningens verksamhet. Se
naste årets arbete har gett resultat, röjning 
och beskärning har gjort området ljusare 
och medfört rikligare blomning.
Våra arbetslördagar fortsätter som tidigare 
och vi hoppas på större uppslutning.  
Att arbeta tillsammans och utbyta  
erfarenheter är stimulerande. Vi startar  
kl 9 och arbetsinsatsen belönas med sub
ventionerad gemensam lunch. Deltagarna 
betalar 20 kr per person.  
Alla insatser stora som små uppskattas, 
Välkomna!
Arbetslördagar sommar/höst 6 juli,  
10 augusti, 14 september och 12 oktober
Kontakt och information om Helsingborgs 
Rhododendronförening:
foreningen@hbgrhododendron.se              
www.hbgrhododendron.se
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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.

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  
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REDSKAP I BUTIK

Dessutom har vi stort utbud av trädgårdsmaskiner  
för allas behov.

Vår serviceverkstad tar alltid hand om er på bästa sätt.

Nils Larssons_helsida.indd   1 2017-12-06   21:58


