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Tisdag 14 juni kl. 18.30 – Trädgårdskväll på Tolånga 17
En kväll tänkt för att umgås med andra trädgårdsintresserade och bara prata trädgård. Vi träffas på Tolånga 17, en gårdskrog i naturskön miljö mellan Sjöbo och
Tolånga. Under kvällen serveras mat från grillen och företaget Sydsvensk bevattning är på plats och demonstrerar lösningar för bevattning i trädgården.
www.sydsvenskbevattning.se
Bindande anmälan: senast onsdag 8 juni på e-post: info@sjobotradgard.se eller
till Marina tel. 0416-51 16 55 (gärna kvällstid).
Plats: Tolånga 17, Stora Tolångavägen 99-20, ca 3 km öster om Sjöbo centrum.
Kostnad: 110 kr, grillad hamburgare m. tillbehör, kaffe och kaka. Betalas på plats.
Söndag 19 juni kl. 07.30 – Trädgårdsresa till nordvästra Skåne
Avfärd kl. 07.30 från ICA Kvantum i Sjöbo. På vägen norrut stannar vi till och äter
medhavd frukost. Under dagen besöker vi fyra privata trädgårdar, bland annat Ulla
Mohlins trädgård i Höganäs och äter lunch på Tunneberga Gästis. På väg söderut
stannar vi på Mellanmossens Perenner (ingen kortbetalning) och avslutar sedan
dagen med att titta på en trädgård i Kågeröd. Mera information efter anmälan.
Bindande anmälan: senast fredag 20 maj på e-post: info@sjobotradgard.se eller
till Marina tel. 0416-51 16 55 (gärna kvällstid).
Kostnad: 395 kr per person. I priset ingår bussresa, lunch, em. fika och entréer.
Avgiften betalas in på bg 5282-2764 senast 20 maj efter bekräftad anmälan.
Söndag 26 juni kl. 13-16 – Trädgårdar i Staffanstorp och Södra Sandby
Öppen trädgård hos två av våra medlemmar. Berit och Bertil Göransson, Trulstorpsvägen 195-39, Staffanstorp, söder om Kyrkheddinge, har kullerstensgård med
lavendel och kryddörter, en trädgård med woodland och stora perennrabatter, växthus och stenparti med rinnande vatten. Leila och Göte Andersson, Björklunda,
Södra Sandby, har en gammal trädgård på landet. Efter mycket jordförbättrande av
styva leran, har det anlagts flera rabatter, några upp till fem meter breda. Mycket
perenner, buxbom, rosor, damm, stenparti, köksträdgård och biodling. Under dagen
har dessutom en japanskinspirerad trädgård på Ringdansv. 29 i Staffanstorp, öppet
för oss. Mikael och Vicky Steen har en trädgård med sten, rinnande vatten, vackra
växter och en stor damm med koifisk. www.koilandoresund.se Kartor baksida brev.
Torsdag 7 juli kl. 17-20 – Öppna trädgårdar och plantskola
Öppen trädgård hos Märit och Christer Mårtensson, Björka byaväg 264-9, i
Björka. Lantlig trädgård med rosor, perenner, klätterväxter och klematis. Mer att
läsa finns på www.mariehem.se
Helle Hjort på Trollskogsvägen 16 i Torna Hällestad, har en trädgård med dammar,
växthus, grönsaksodling och bigård. www.hellehjort.com
Monika Nyström på Vasaholms Trädgård har extra öppet för oss till kl. 20.00.
Plantskolan ligger utmed riksväg 11, mellan Veberöd och Dalby och Monika har
drivit plantskolan sedan våren 2010. www.vasaholmtradgard.se

Söndag 31 juli
kl. 13-15 – Dagliljor och kl. 13-17 – Öppen trädgård i Eslöv
Anette Nilsson, Boäng 771, har Öppet Hus för oss kl.13-15. Anette besökte oss i
våras och berättade om dagliljor. Nu får vi chans att besöka hennes trädgård med
stor köksträdgård, fylld med blommor och grönsaker i spännande kombinationer.
Stora nyanlagda bäddar med dagliljor av egna sådder. Många träd, buskar och perenner. Växthus och vinterträdgård. Det kommer att finnas
möjlighet att köpa dagliljor.
Vägbeskrivning: Från Marieholm kör norrut på väg 108,
passera korsning i Bialitt,
fortsätt mot Röstånga, efter
800 m sväng vänster in på
liten grusväg skyltad Sonnarps
Ängar. Kör 700 m. Första huset
på vänster sida.
www.dagliljan.se
Mellan kl. 13-17 är det öppen
trädgård hos en av våra medlemmar i Eslöv. Gun Jägerhök och Tage Lundkvist, Malmgatan 32 i Eslöv visar
sin prunkande trädgård. Från början var detta en koloniträdgård med trädgårdspaviljong. Gamla fruktträd och ett undantagshus i form av en skånelänga, visar spår
av tidigare historia i denna gröna oas.
Lördag 6 augusti kl. 13-17 –Trädgårdar i Södra Sandby
Öppet för oss i tre olika trädgårdar inne i Södra Sandby på Fågelsångsområdet,
väster om vägen från Dalby. Hos Monica Svensson, Näktergalsvägen 18, finns en
perennträdgård med inslag av lönn, pioner och hostor. Hos Anna Malm finns en
trädgård i nymodern tappning med
sjösten och lavendel, med härliga
rum och växter såsom bambu,
gräs, klematis och buxbom. Här
finns spännande träd t ex ginko och
japanska lönnar, samt ett växthus
där Anna odlar grönsaker. Ulla
Nilsson på Blåvingevägen 14, har
en trädgård med frodiga rabatter
med mycket blommor både perenner och ettåringar. Här finns också
en damm och växthus.

Tisdag 16 augusti kl. 18.30 – Marnas – en magisk trädgård
Sven-Ingvar Andersson var en av vår tids mest betydande trädgårds- och landskapsarkitekter. Han var verksam i Köpenhamn och är känd för flera internationella uppdrag. När Sven-Ingvar Andersson 1959 övertog den enkla korsvirkeslängan och
marken kring denna utanför Södra Sandby, bodde där en kvinna som hette Marna.
Trädgården, 2 000 kvm stor, uppbyggd som en serie rum, inramade av hagtornshäckar, fick därför namnet Marnas. Sven-Ingvar Anderssons bror Nils-Arne guidar
runt och berättar om trädgården. Ett unikt tillfälle att se denna trädgård.
Bindande anmälan: senast torsdag 11 augusti på e-post: info@sjobotradgard.se
eller till Pia tel. 046-850 68 (gärna kvällstid). Begränsat antal.
Kostnad: 20 kr per person. Vägbeskrivning vid anmälan.
Söndag 21 augusti kl. 07.00 – Trädgårdsresa till Själland
Avfärd från ICA Kvantum i Sjöbo kl. 07.00. Vi åker över bron till Danmark och
Själland. När vi kommer en bit på vägen gör vi ett stopp för medhavd frukost. Vi
kommer att besöka trädgårdar runt Slagelse och Sorö, i området sydväst om Köpenhamn. På programmet står besök i tre privata trädgårdar, bland annat Birkegårdens
Haver i Ruds Vedby och en plantskola. Vi äter en god lunch på en dansk kro. Vi är
åter i Sjöbo vid 19-tiden. Mera information efter anmälan.
Bindande anmälan: senast måndag 18 juli på e-post: info@sjobotradgard.se eller
till Marina tel. 0416-51 16 55 (gärna kvällstid).
Kostnad: 650 kr per person. I priset ingår bussresa, lunch, em. fika och entréer.
Avgiften betalas på bg 5282-2764 senast 18 juli efter bekräftad anmälan.
Lördag 3 september kl.11-13 – Växtmarknad
Växtmarknad i parken bakom Sjöbo Gästgifvaregård. Vi har valt att ta upp förslaget
om att ha en växtmarknad på hösten. Just nu är det en bra tid att dela och plantera
om perenner. Har du överskott av växter eller andra trädgårdsprylar att sälja är du
välkommen att vara med. Det är många av våra medlemmar som tillverkar egna
ting för trädgården och växtmarknaden är ett bra tillfälle att presentera och sälja
dina saker på. Det kommer att finnas möjlighet att fika på Gästis terrass. Vi startar
försäljningen för medlemmarna kl. 11 och bjuder in allmänheten från kl. 12.00.
Plats: Parken bakom Sjöbo Gästgifvaregård. Kontaktperson; Ulla, 0417-142 97.
Måndag 5 september kl. 19.00 – Klematis
Höstens första föreläsning handlar om ”Klematis”. Krister Cedergren är tredje
generationen som driver Cedergrens Plantskola i Råå utanför Helsingborg. När det
gäller klematis är han en av landets mest kunniga. 2008 kom hans bok om ”Klematis – över 100 utvalda sorter” som han skrev tillsammans med Andromeda Matz.
Ikväll delar han med sig av sina kunskaper om klematis och ger tips om odlingsvärda sorter. Försäljning av böcker. www.cedergrens.com
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Tisdag 13 september kl. 19.00 – Plantbutiken.se på turné
Plantbutiken.se, ett företag som säljer plantor på nätet, åker ut på höstturné. Plantbutikens affärsidé är att producera rotade sticklingar och pluggplantor som skickas
till odlingsintresserade kunder i hela landet. Alla växterna är odlade i Sverige. Vi
får höra mer om Plantbutiken.se ikväll och det ges tillfälle att köpa både perenner i
9 cm kruka och blomsterlökar. Det kommer att finnas en beställningslista att skriva
ut från vår hemsida och på denna kan ni förbeställa genom att skicka in listan till
Plantbutiken i Sverige AB, Tullstorpsvägen 110, 232 91 Arlöv eller genom att
skicka en beställning med e-post till info@plantbutiken.se senast 9 september.
Plats: BilBengtssons, Planteringsgatan 52, Sjöbo
www.plantbutiken.se

Torsdag 15 september kl.19.00 – Fotografera din trädgård medvetet
Fotokurs med Sophia Callmer, konstnär och fotograf som arbetar med fotografi
inom främst trädgårdsområdet. Kursen består av 4 lektionstillfällen à 2 timmar
under torsdagar, varannan vecka, i september – oktober. I kursen ingår introduktion
om hur kameran fungerar, fotograferande, komposition, ljus och enklare redigering
av bilder. Allt med fokus på trädgårdsfotografering. För att delta måste man ha
tillgång till en digital kompakt- eller systemkamera och gärna ha tillgång till dator
hemma (för att spara bilder och fortsätta redigera dem på egen hand). I kursen ingår
fotograferingstillfällen ute.
www.sophiacallmer.se
Bindande anmälan: senast torsdag 1 september på e-post: info@sjobotradgard.se
eller till Marina tel. 0416-51 16 55 (gärna kvällstid).
Kostnad: 575 kr per person. I priset ingår kursavgift och fika. Mera information
efter anmälan. Avgiften betalas in på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan.
Torsdag 22 september kl. 19.00 – Odlingsvärda barrväxter
Per Bürger är trädgårdsmästare och driver Bürgers Växtgård i Köping och Sala,
med specialinriktning mot barrväxter. Genom sitt stora intresse har han där skapat
ett växtsortiment med hjälp av kontakter och odlingsvänner över hela Europa. När
det gäller gröna växter så minns säkert många 70-talets barrväxtperiod. Efter lång
tid med svagt intresse för dessa växter börjar det nu åter att bli trendigt med barr.
Per kommer att berätta om ”Odlingsvärda barrväxter”, om nyheter och gamla
trotjänare för våra trädgårdar. www.burgers.se
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Tisdag 4 oktober kl. 19.00 – Lökväxter för din trädgård
Henrik Zetterlund, hortikulturell intendent vid Botaniska Trädgården i Göteborg,
besöker oss för att berätta om lökväxter. Henrik är känd som skribent och fotograf
och har rest över hela världen på jakt efter växter. Nu i vår har han tilldelats Gröna
Pennklubbens pris. Henrik kommer att prata om ”Lökväxter för trädgården” och
ge oss odlingstips med hänsyn till lökarnas krav utifrån deras ursprungsmiljöer.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Torsdag 27 oktober kl. 19.00 – Trädgårdsprat på Sjöbo Kaffestuga
När höstmörkret smyger sig på och kvällarna blivit korta är det dags för en trädgårdskväll på Sjöbo Kaffestuga. Tag med dina trädgårdsfrågor och tips, tag med
någon intressant trädgårdsbok du läst eller diskutera trädgårdsprojekt. Vi fikar och
äter goda kakor och har det trevligt i mysiga kaffestugan hos Eva Ottosson.
Plats: Hylleslövsvägen 86, 275 93
Sjöbo. Från Sjöbo, väg 13 söderut,
efter Flygrakan sväng vänster in på
Tågravägen och sedan direkt till
höger in på Hyllelövsvägen.
Bindande anmälan: senast måndag
17 oktober på e-post:
info@sjobotradgard.se eller till Anna
tel. 0706-88 52 04 (gärna kvällstid).
Kostnad: 60 kr per person. I priset
ingår kaffe och kakbuffé.
Torsdag 17 november kl.19.00 –
Blommor längs vägen
Stellan Johansson håller ett föredrag om ”Cykling
och växter längs vägen”. Han pratar om sin senaste
resa som han avslutade i november förra året. Det
blir bilder och berättelser från Mellanöstern, Kaukasus och Centralasien. De växter som finns där,
går att odla i Sverige och kan vara intressanta som
trädgårdsväxter. Stellan har klarat av otroliga 8 500
mil på cykel under en tioårsperiod. Under årens

lopp har han inte bara cyklat
i Australien, utan även cyklat
från Estland till Hongkong
och från Norge till Etiopien.
Fröer tar Stellan med sig hem
till sin bror Peter Korn, en
hängiven odlare.
En spännande kväll utlovas.
Plats: Färsinga Lärcentrum,
Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Söndag 4 december kl. 10-15 – Egna arrangemang till jul
Julen närmar sig och man börjar längta efter julpyssel. Vi träffas och skapar två
dekorativa jularrangemang under ledning av Anna från TrädgårdsRutan, vår nya
styrelsemedlem. Kransen som ska pryda ytterdörren, klär vi med nobilisgran och
dekorerar den med många vackra detaljer från naturen. Komposition med ljus, där
vi på ett fat arrangerar blockljus, kuddmossa, hyacint, kottar och annat som hör
julen till. Detta kan sedan pryda bordet under hela julen. www.tradgardsrutan.se
Plats: BilBengtssons, Planteringsgatan 52, Sjöbo
Bindande anmälan: senast måndag 28 november på e-post: info@sjobotradgard.se
eller till Anna tel. 0706-88 52 04 (gärna kvällstid).
Kostnad: 395 kr per person, vilket inkluderar allt material + lätt lunch med fika.
Avgiften betalas på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan.

Innan du betalar in en avgift ska anmälan vara bekräftad av oss.
Bindande anmälan innebär att om man får förhinder eller av någon anledning inte
kan vara med, måste man i alla fall betala sin avgift. Detta gäller också om man blir
sjuk. Kan en annan medlem, reserv, ta din plats behöver du inte betala avgiften.
Gör man en avanmälan innan anmälningstiden gått ut behöver man inte betala.
Du är välkommen på alla våra aktiviteter tillsammans med familjemedlem. Med
familjemedlem avses person som bor på samma adress som du själv.
Vi vill gärna att du skickar in ditt telefonnummer, går bra med mobil också, där vi
kan nå dig och även din e-postadress om du har en sådan. Naturligtvis kommer inte
dina kontaktuppgifter att användas utanför föreningen.
Vår hemsida uppdateras regelbundet. Där kommer det också att finnas ett telefonnummer till någon i styrelsen under respektive aktivitet. Om det händer något i sista
stund och du behöver komma i kontakt med oss.
Kartor till exempelvis öppna trädgårdar finns på baksidan på medföljande brev.
Dessa kommer att ligga som en länk på hemsidan under aktiviteterna.
På Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida finns mycket information och fakta
att ta del av. Där presenteras även aktuella händelser inom förbundet. På deras sida
hittar man även alla faktablad under fliken Kunskap.

Styrelse
Ordförande
Kerstin Persson
kerstin@ulun.eu
Vice ordf. och medlemsansvarig
Marina Bengtsson 0416-51 16 55
marina.bengtsson@sjobo.nu
Kassör
Eva Olsson 0702-510 602
eva.olsson@sjobo.nu
Sekreterare
Pia Nordström 046- 850 68
pibo@veberod.com

Ledamöter
Eva Nilsson
Anna Gustafsson
Ulla Alvinsson

Sjöbo Trädgårdsförening
Poppelvägen 16
275 31 Sjöbo
www.sjobotradgard.se
e-post: info@sjobotradgard.se
Bankgiro 5282-2764
Medlemsavgift: 280 kronor

Riksförbundet Svensk Trädgård
www.tradgard.org
Rådgivning 08-758 86 36
tisd, ons och tors 09.00-12.00
ons även 13.00-16.00
radgivning@tradgard.org
Medlemsservice 08-792 13 15
måndag-torsdag 09.00-12.00
Medlemsrabatt hos följande företag;
Växtkraft Rosenhagen i Skåne Tranås 10%
Tofta Trädgård, Sjöbo 10%
Flyinge Plantshop, Flyinge 10% (trädgårdsväxter)
Tirups Örtagård, Staffanstorp 10%
Blomsterhörnan, Sjöbo 10% (trädgårdsväxter)
L:a Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 10%
Frenninge Trädgård 10%
Ystad Plantskola 10%
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Vasaholms Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
Foton: Kerstin Persson

0416-129 66
0706-88 52 04
0417-142 97

