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Medlemsrabatt hos följande företag;
Tofta Trädgård, Sjöbo 10%
Växtkraft Rosenhagen i Skåne Tranås 10% (trädgårdsväxter)
Flyinge Plantshop, Flyinge 10% (trädgårdsväxter)
Tirups Örtagård, Staffanstorp 10%
Blomsterhörnan, Sjöbo 10% (trädgårdsväxter)
L:a Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 10%
Ystad Plantskola 10%
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Vasaholms Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
Foto omslag: Astrantia major, stjärnflocka Eva Olsson
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Sommar-höstprogram
2013

Onsdag 12 juni kl.18.30 – Nybörjarträff
Lär känna din förening! Är du ny medlem och känner dig nyfiken på trädgårdslivet så
ordnar vi i sommar nybörjarträffar. Vi besöker i en mindre grupp några medlemmars
trädgård, får inspiration, tips och idéer. Vi lär känna varandra och kan tillsammans
upptäcka och utbyta erfarenheter. När du anmäler dig får du veta var träffen ska vara.
Anmälan: till Eva senast 7 juni på e-post: eva.olsson@sjobo.nu om du vill vara med.
Söndag 30 juni kl.10.30 – Bussresa till Landskrona
Avfärd från parkeringen vid ICA Kvantum i Sjöbo. År 2013 är det 600 år sedan Landskrona fick sina stadsprivilegier och hela året arrangeras aktiviteter för att fira stadens
jubileum. Utställningen ”c/o Kolonin” är en av de största satsningarna under jubileumsåret. Tio moderna kolonistugor har ritats av unga, blivande arkitekter. Stugorna omges
av spännande trädgårdsinstallationer, skapade efter olika teman. Vi besöker utställningen och får även en guidning i Citadellets koloniområde med ett besök i museikolonin
”Rothoffska kolonin”, vilken har bidragit till den inbjudande atmosfär som präglar detta
område. Efter fika i Slottscaféet blir det besök i två privata trädgårdar.
Åter i Sjöbo ca 17.30.
Bindande anmälan: till Berit senast fredag 7 juni på tel. 046- 24 66 01 (kvällstid) eller
e-post: bg.produktion@telia.com
Pris per person: 495 kr inkl bussresa, lunchbaguette med kaffe/te, guidning och fika
med äppelkaka.
Avgiften betalas in på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan, senast 10 juni.
Torsdag 4 juli kl. 17-20 – Öppen trädgård i Sjöbo
Ulla och Sven Olsson, Domaregatan 12 i Sjöbo, bor i en gård från 1870-talet med
halmtak och innergård av kullersten. De vill skapa en gammaldags trädgård med
mormorsblommor i rabatterna. I växthuset har de pelargoner, tomater och Medelhavsväxter. Här finns också bärbuskar och ett litet kryddland. ”I vår trädgård är det
doftande, lite slarvigt och växterna får komma där de vill”.
Maj-Britt Sandmark, Oxelgränd 8, har en drygt 800 kvm stor tomt med inramning
av en fantastisk idegranshäck. Här finns en 25 m lång bäck med fallhöjd på tre meter
och en damm. Växthus och perennrabatter där växterna får sprida sig och skapa ett
typ av romantisk mormorsrabatt.

Trädgårdsbesök i juni 2012 Foto: K. Persson

Lördag 13 juli kl.10.00 – Trädgårdsbesök på Österlen
Vi besöker tre privata trädgårdar på Österlen. Samling på parkeringen mitt emot Vitemölla Badhotell. Därifrån promenad till första trädgården. Hos Gunilla och Lars Hansson, i Vitemölla finns en liten ”formell” trädgård, perenner och annueller i buxbomskvarter, stort växthus, fina stensättningar och en vattentrappa. Efter fika på stranden
åker vi vidare mot Vitaby. Här finns en trädgård som var med i Trädgårdstoppen på
TV8 nu i våras. Trädgården tillhör författaren Henrik Valentin, som bl.a. skrivit boken
om ”Lusten att trädgårdera”. Detta är en trädgård med olika rum, gröna väggar, damm
och en uppbyggd ruin. I frodiga Baskemölla, bakom gamla stenmurar och gigantiska
lavendelbuskar hittar man en prunkande trädgård uppdelad i tre delar. Hos Kersti och
Gunnar Lundgren finns en engelsk cottage garden, en kaffegrotta och en enastående
medelhavsterrass där det doftar förföriskt av toscanska Siena.
Bindande anmälan: senast måndag 8 juli till Ulla tel. 0417-142 97 eller på e-post:
ualvinsson@gmail.com
Transport med egen bil. Medtag egen lunchfika.
Pris per person: 50 kr, inkluderar entréavgifter. Betalas på plats. Max 30 deltagare.
Söndag 28 juli – Öppen trädgård i Röddinge och St Herrestad
Jan Friheden i Röddinge, har varit hushållsodlare i över 30 år, först som en del av
undervisningen i ekologisk odling på Österlens folkhögskola och nu som egen företagare. Odlingen, ca 1000 kvm, bygger på gamla kunskaper om närande och tärande
grödor och har utvecklats som ett lokalt anpassat odlingssystem med bl.a. gröngödslingsgrödor i en sexårig växtföljd. Jan berättar om odlingen kl. 11, 14 och 17.
Vägbeskrivning: Sväng av från Sjöbo-Tomelillavägen, sväng höger innan kyrkan
och kör vägen väster om kyrkan. Följ skyltar. Parkera vid skolan.
Hos Ingemar Åkerblom, St Herrestad, är ”Egna Trädgården” ett tunnland, 5 300 kvm
leråker, som sedan 2005 sakta har förvandlats till trädgård. Rummen är många och
har kommit till efter hand. Fantasi, glädje och impulser har varit mer styrande än
kunskap. Resultatet är ändå mest gott. Här finns en 40 meter lång, dubbel, perennrabatt, örtagård, rosarium, kaffegrotta och en mängd andra projekt.
Guidade visningar kl. 11, 14 och 17.
Vägbeskrivning: Väg 19 YstadTomelilla, sväng mitt i Stora Herrestad mot Stora Köpinge (Österlenkryddor) efter 1,3 km på Karlsfältsvägen finns trädgården på
södra sidan av vägen.
Karlfältsvägen 138.
Medtag fika korg!

Svavelpion Foto: E. Olsson

Tisdag 13 augusti kl.17-20 – Öppen trädgård i Genarp
Eva-Britt Närvall och Per-Axel Edblad, Ljungbacksvägen 28, har en tomt på 1 100
kvm, med bambu, gräs och vatten. Här finns rumsbildningar i olika nivåer och många
fina sittplatser. Eva-Britt har även en butik, Ljungbackens Blad & Harmoni, med
presenter och eget hantverk. Här finns även ting för trädgården, ljuslyktor, smide med
mera.
Vägbeskrivning: Ljungbacksvägen 28, Genarp. Parkera mot skogen eller uppe på
backen.
16-18 augusti – Svensk Trädgårds Sommarmöte
i Landskrona
Svensk Trädgårds Sommarmöte i Landskrona. Det blir
Sommarmöte och samtidigt firas att Landskrona fyller 600
år just i år. På programmet står besök i privata trädgårdar,
trädgårdsmarknad och mycket annat. Mer info om
Sommarmötet i Hemträdgården 2:2013.
Anmälningskupong i tidningen, skickas in före 15 juni.
Torsdag 22 augusti kl.18.00 – Vandring i Alnarpsparken
Lars Engström, som höll en föreläsning om träd och buskar i april, är vår guide när vi
vandrar runt i Alnarpsparken. Parken hyser omkring 2 500 olika arter vedartade växter
från hela världen. Parken är även campusområde för Sveriges lantbruksuniversitet och
används i undervisningen. Det innebär att de flesta växter har namnskyltar med både
svenska och latinska namn.
Plats: Åk Sundsvägen från Åkarp till SLU Alnarp. Vi samlas framför Alnarpsgården
vid Bobos hjärta, vita stenen med kulor i olika färger. Intill finns en parkering, P6.
Bindande anmälan: till Marina senast fredag 16 augusti på tel. 0416-511 655 eller
e-post info@sjobotradgard.se
Pris per person: 60 kr som betalas på plats. Medtag gärna fikakorg.
Söndag 25 augusti kl.07.30 – Trädgårdsresa till Själland, Danmark
Avfärd från parkeringen på ICA Kvantum i Sjöbo. Vi åker över bron till Danmark
och gör ett stopp och äter medhavd frukost. Vi besöker fyra privata trädgårdar under
dagen. Tre av trädgårdarna ligger i Holte norr om Köpenhamn. En skogsträdgård finns
i närheten av Birkeröd. Vi avslutar dagen med ett besök hos Overdams planteskole för
att titta på och handla fantastiska gräs. Lunchen serveras på en dansk kro.
Åter i Sjöbo ca. kl.18.30.
Bindande anmälan: till Marina senast måndag 22 juli på tel. 0416-511 655 eller på
e-post: info@sjobotradgard.se
Pris per person: 575 kr inkl. bussresa, lunch, em-fika och entréer. Avgift betalas på
bg 5287-2764 efter bekräftad anmälan, senast 25 juli.
Medtag frukostfika. Sista minuten-nummer vid problem, 0703-300 556.

Tisdag 3 september kl.18.30 – Besök på Gunnebo Trädgård i Skivarp
Maria och Rickard Dahlberg driver Gunnebo Trädgård i Skivarp. På Gunnebo odlar
man och säljer ett sortiment av utplanteringsväxter, perenner, klätterväxter, träd och
buskar. Under säsongen arrangeras olika temahelger på plantskolan. Rundvandring i
plantskolan och möjlighet att handla. Årets Mästarrabatt finns planterad på plantskolan. Mästarrabatten 2013, som fått namnet ”Vedlund – den dynamiska dungen”,
designades av Peter Gaunitz, ett av hans allra sista uppdrag innan han gick bort i november förra året. Läs mer om denna på www.mastarrabatten.se
Plats: Gunnebo Trädgård, Landsvägen 9, 274 51 Skivarp
Hemsida: www.gunnebotradgard.com
Lördag 7 september kl.11-13 – Växtmarknad på Solvalla
Dags för växtmarknad på Solvalla bygdegård vid södra infarten till Sjöbo. Det har
blivit dags att dela och plantera om perenner. Har du överskott av växter eller andra
trädgårdsprylar att sälja, är du välkommen att vara
med. Kanske har du redskap du inte längre använder
eller trädgårdsböcker du vill bli av med.
Försäljningen startar kl.11 och från kl.12 är
allmänheten välkommen.
Möjlighet att fika på Solvalla.
Vi håller till på parkeringen framför huset och de
som vill kan sälja direkt från bakluckan på bilen.
Plats: Solvalla Bygdegård, södra infarten till Sjöbo.
Kontaktperson: Ulla på tel. 0417-142 97
Tisdag 17 september kl.19.00 – Växthus och uterum, förverkliga en dröm
Trädgårdsskribent Eva Robild berättar om hur hon använder sitt växthus året om, men
visar även andra sätt att odla bakom glas, i såväl uterum som lusthus. Tips på vad du
kan odla i växthuset och hur du gör det mysigt och ombonat. Eva berättar om hur ditt
växthus kan bli en plats både för kreativt arbete och för rofylld avkoppling året om.
Evas nya bok ”Växthus och uterum” kom ut i februari.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3 i Sjöbo
Onsdag 2 oktober kl.19.00 – Teprovning på Österlenkryddor
Att göra te på trädgårdens örter är ett härligt sätt att njuta av dem, både färska på sommaren och torkade under vintern. Under kvällen berättar Eva Olsson om vilka örter
som är lämpliga att göra te av, hur man bäst torkar och bevarar dem och vilka egenskaper de har. Inne i caféet provar vi sedan fyra sorters örtte med olika tillbehör.
Pris per person: 175 kr inkl föredrag, te och tillbehör. Betalas på plats.
Bindande anmälan: senast 27 september på e-post: info@sjobotradgard.se
Vägbeskrivning: Österlenkryddor, Karlsfältsvägen 363, 270 22 Köpingebro
Hemsida: www.osterlenkryddor.se

Onsdag 16 oktober kl.19.00 – Sten i trädgården
Sten i trädgården behöver inte vara en stenöken i form av en stor entrésida med
bya-sten, eller hur? Kvällens föreläsning som hålls av en representant från Flisby,
handlar om sten i trädgården. Hur har produkten utvecklats genom tiderna? Väljer
man betongen eller är det naturliga stenmaterial som gäller? Vilka trender är aktuella?
Inspirationsbilder från trädgårdar ger tips och idéer. Det handlar inte bara om gångplattor utan även om trampstenar, gabioner, planteringsringar och sittkuber av sten.
Vi får veta mer om material såsom skiffer, granit, basalt och kalksten. Det blir också
handledning med enkla tips på hur man hanterar produkterna i trädgården, hur man
förbereder, lite om underlag och vad man använder för detta. Hur sköter man produkterna och vad gör man för att slippa ogräs i fogen?
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3 i Sjöbo
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Tisdag 12 november kl.19.00 – Samtal i trädgården
“Människan är ju ändå det intressantaste i en trädgård och alla är olika.” En av Sveriges främsta trädgårdsförfattare har skrivit den bok hon länge planerat att skriva. I
boken presenteras ett trettiotal kulturpersonligheter och deras trädgårdar.
Karin Berglund, författare, journalist och fotograf, som kan det mesta om blommorna, växterna och träden, berättar här om de intressanta, originella och personliga
trädgårdsvänner och trädgårdsentusiaster hon träffat i sitt arbete med boken ”Samtal i
trädgården”. Karin är känd för sina trädgårdsskildringar och är en populär föredragshållare och en skicklig berättare. Ikväll får vi njuta av hennes berättelser.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3 i Sjöbo
En söndag i november – Besök hos Kabbarps Trädgård
Vi gör ett besök på Kabbarps Trädgård utanför Åkarp. Det är högsäsong för julblommor. Utan traditionella julblommor blir det ingen riktig jul tycker många. Till jul odlar
Kabbarps Trädgård flera sorters julstjärnor och begonia. Även olika sorters kryddor
finns hos dem. Möjlighet att handla växter av sortimentet som finns på deras hemsida.
Ingen anmälan. Datum för besöket kommer att finnas på vår hemsida i september. De
som finns med på maillistan får ett meddelande om detta.
Vill du ha påminnelsemail så skicka ett mail till info@sjobotradgard.se
Hemsida: www.kabbarp.se
Måndag 25 november kl. 19.00 – Julens blommor
Fröken Ofelia är en blomsteraffär på Norregatan i Sjöbo som öppnade i september
förra året. Josefine Olsson, som driver företaget, är en ung tjej som blev årets nyföretagare 2012 i Sjöbo kommun. I hennes butik finns ett härligt sortiment av blomster
och inredning. När butiken är stängd håller hon kurser. Tema för kvällen är ”Julens
blommor” och Fröken Ofelia ger oss inspiration och förslag för julens arrangemang.
Kvällen är upplagd som en demonstration. Efter aktiviteten är det öppet i butiken.
Bindande anmälan: senast 18 november till Marina på tel. 0416- 511 655 eller på
e-post: info@sjobotradgard.se
Pris per person: 60 kr i vilket ingår fika. Betalas på plats.
Hemsida: www.frokenofelia.com
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Sjöbo. ( Obs! Eventuellt kan det bli lokalbyte.)

