Dryga 125 år ung
NST har långa traditioner. Föreningen
grundades år 1888.
Inledningsvis hette föreningen Helsingfors
trädgårdsgille. År 1897 fick den namnet
Trädgårdsodlingens vänner och år 1917 blev vi
Nylands Svenska Trädgårdssällskap.
Under de femtio första åren var föreningen
en facklig organisation men efter krigen blev
föreningen en mera social sammanslutning för
nyländska trädgårdsodlare.

Har du frågor?
Kontakta oss ifall du vill veta mer:
Magnus Lindman, tfn: 0400 913 939,
ordförande Heidi Wirtanen, tfn: 045 665 4956,
sekreterare
Övriga styrelsemedlemmar:
Kaijus Ahlberg, tfn: 050 -3411 911
Kaj Malmström, tfn: 0500 -794 610
Markus Engman, tfn: 040 -727 8655
Gudrun Wikström, tfn: 040 -546 5514
Christer Lindberg,
christer.lindberg@pp.inet1.fi

www.nylandstradgard.fi

www.nylandstradgard.fi
heidi.wirtanen@tradgard.fi

Välkommen som medlem i

Nylands Svenska
Trädgårdssällskap

V

ad gör vi i NST?

Vi lär oss nytt
På vår årliga kursdag på Överby tar vi upp nytt
och aktuellt inom branschen.

Vi besöker företag och
trädgårdar
Sällskapet har ca 140 medlemmar, ‐ både
yrkesodlare och trädgårdsentusiaster.
Vår och höst brukar vi göra besök hos
yrkesutövare inom branschen. Kortexkursionerna
inom huvudstadsregionen tar vanligen en
eftermiddag i anspråk.

Medlemsansökan

Vi har trevligt i glada
trädgårdsvänners sällskap
gör vi vanligen en heldags sommar‐
exkursion tillsammans med Sibbo trädgårdsodlare.
Då brukar vi hyra buss och besöka företag och
parker lite längre bort. Sommarexkursionen
avslutar vi gärna med middag och kanske rentav
dans i glada trädgårdsvänners sällskap.
I medlemsbrevet och på våra nätsidor får du
mer information om verksamheten.

Nylands Svenska Trädgårdssällskap rf.
C/o Svenska Trädgårdsförbundet rf.
Spannmålsvägen 4 C, 00700 Helsingfors
Tfn 045-665 4956

Sommartid

Kostar det?
Medlemsavgift: 10 € i året,
eller 50 € för ett ständigt medlemskap.
Föreningen i sig är medlem i Svenska
Trädgårdsförbundet och i Svenska Lantbruks‐
sällskapens förbund.
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