
Kära trädgårdsvänner!
Dags igen för ett nytt programblad! Den här säsongen 
provar vi med något nytt - nämligen en resa med 
övernattning till nordvästra Skåne, där den kända träd-
gårdsrundan sammanfaller med vår resa. Vi får alltså 
tillfälle att besöka flera fina skånska trädgårdar samt två 
plantskolor. Hoppas att många har möjlighet att följa 
med. Innan dess har vi både Råda Säteris och Lisebergs 
trädgårdsdagar. Maila oss om du har möjlighet att 
stå ett pass i vår monter. Det ska också bli spännande 
att se det nya orangeriet, som är under uppbyggnad 
på Gunnebo. Slutligen efterlyser vi ansökningar från 
förskolor, som vill ha ett äppleträd från Gustafssonska 
donationsfonden (se hemsidan).
Marianne Yxell
Ordförande

Föreläsningarna äger rum i Lutherska 
Missions kyrkan, Vasagatan 2B  

Kaffe och bulle serveras vid alla föreläsningar.

Föreläsningarna är gratis för medlemmar.

Anmälan till alla aktiviteter sker helst via mail till 
info@hortikulturen.org eller via sms till 
föreningens telefon 0735-808 522

23 maj
Vi firar Linnés födelsedag i Trädgårdsföreningen. Vi 
träffas utanför Palmhuset kl 18 och får en rundvisning 
av en trädgårdsmästare. Som vanligt avslutar vi med en 
skål i lite bubbel för Linné. 

28 augusti
Rundvandring i Gunnebos nya orangeri och köksträd-
gård. Vi kommer att delas upp i två grupper. Samling 
utanför butiken kl 18. Begränsat antal deltagare.

18 september
Vad kan man tänka på i sin egen täppa om man vill 
locka fjärilar? Om detta kommer Mikael Skalstad att 
kåsera. Fina bilder på blommor och fjärilar som harmo-
nierar utlovas.

24 april
Frukt och bär – odling och användning
Katarina Olsson är trädgårdsmästare och trädgårds-
designer. Utbildningen vid Göteborgs universitet 
var ekolo giskt och hantverksmässigt inriktad, vilket 
innebär att hon b  l a lärde sig de gamla teknikerna som 
är på väg att försvinna. Hon driver idag företaget Stora 
Mellby Trädgård & Design. 
 Katarina kommer att prata om varför vi ska odla bär 
och frukt och hur vi odlar dem. Hon kommer även ge 
lite tips på vad vi kan göra med det vi skördar.

15-16 juni
Denna helg är det trädgårdsrunda i nordvästra Skåne. 
Vi åker med buss till Ängelholm, där vi bor på hotell 
HUS57. Under helgen kommer vi bl a att besöka Ulla 
Molins trädgård, Hedentorps plantskola, flera privata 
trädgårdar och avsluta med ett besök på Löddeköpinge 
plantskola. Anmälan senast 17 maj!
 Pris 1.100:-/medlem och 1.500:-/icke medlem. 
Enkelrumstillägg 340:-. Priset inkluderar bussresa, 
övernattning, två luncher, en middag och två fika.
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Andra trädgårdshändelser
• 5-7 april, Vår Trädgård i Göteborg, Åbymässan
• 5 maj, Råda Säteris trädgårdsdag, som i år äger rum i 

Botaniska Trädgården.
• 9–12 maj, Lisebergs trädgårdsdagar, där vi självklart 

är representerade. Hör av dig till någon i styrelsen om 
du vill hjälpa till!

• 9 juni invigs årets trädgårdsutställning på Jonsereds 
Trädgårdar – utställarens namn avslöjas ca en månad 
innan.

16 oktober
Jord!
Gunnebo slott och trädgårdar har en köksträdgård med 
anor från 1700-talet. Där odlas grönsaker, kryddor 
och snittblommor till restaurang och festligheter. En 
förutsättning för ett lyckat odlingsresultat med rikliga 
skördar i köksträdgården är kunskap om, och förståelse 
för, den viktiga jorden. Marica Wettergren, trädgårds-
mästare på Gunnebo slott, pratar om hur jorden kan bli 
nyckeln till ett lyckat odlingsresultat. Vad är jord? Hur 
kan du som odlare och trädgårdsentusiast lyckas bättre 
med dina odlingar och din trädgård genom att förstå dig 
på jorden?


