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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%
Ystad Plantskola 10%
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Vasaholms Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
Foton: Kerstin Persson

Sommar-höstprogram
2012

Lördag 9 juni kl. 11-13 – Växtmarknad
Växtmarknad där medlemmarna har möjlighet att sälja växter, egenproducerade
trädgårdsting, böcker, trädgårdsredskap, krukor och annat som har med trädgård
att göra. Möjlighet att fika på Gästis terrass. Obs! Start försäljning 11.00.
Efter kl. 12.00 är växtmarknaden öppen för allmänheten.
Plats: Parken bakom Sjöbo Gästgifvaregård. Kontaktperson: Ulla 0417- 142 97
Onsdag 13 juni kl. 19.00 – Buxbomsföreläsning i Borrby skola
Österlens Trädgårdssällskap arrangerar en föreläsning och bjuder in oss till denna.
Charlotte Rosander, trädgårdsingenjör, har forskat på den i Sverige nyligen upptäckta svampsjukdomen på buxbom som nu fått fäste på många ställen i södra Sverige. Vi får lära oss känna igen symptom och hitta ersättningsväxter för buxbom.
www.movium.slu.se/dokument/Projektrapport_CR_110126.pdf
Inträde: 30 per person. Kaffe och bulle 20 kr. Tag gärna med växter till växtlotteriets vinstbord. Dragning under fikapausen.
Vägbeskrivning: Backagatan 1 i Borrby
Söndag 17 juni kl. 07.30 – Trädgårdsresa till västra 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. Vi åker till
Cedergrens Plantskola i Råå, ett populärt ställe att inhandla klematis på. Klematis
och rosor dominerar i utbudet men även andra trädgårdsväxter finns, bland annat
ett stort antal pioner. Vi får 10% på våra inköp vid vårt besök på plantskolan.
Lunch äter vi på Råå Wärdshus. Tillbaka i Sjöbo vid 18-tiden.
Bindande anmälan: senast fredag 8 juni på e-post: info@sjobotradgard.se eller
till Marina tel: 0416-511 655 (kvällstid).
Kostnad: 450 kr per person. I priset ingår bussresa, lunch och em fika. Avgiften
betalas in på bg 5282-2764 senast 10 juni efter bekräftad anmälan.
Måndag 18 juni kl. 19-21 – Trädgårdsträning med Marie
Marie är grundaren och ägaren till Fridhill, ett träningställe inne i Sjöbo. Hon har
arbetat med träning och hälsa i över 20 år. På Fridhill är träningen mer än träning,
det är en del av en sund, aktiv och hälsosam livsstil. Ikväll ska vi lära oss hur man
använder kroppen på rätt sätt i trädgården. Vi inleder med lite teori om kropp, rygg
och bålstabilitet. Sedan blir det träning; gräva, bära, räfsa och köra skottkärra.
Efter träning är det dags för fika och lite mer teori innan vi avslutar med frågestund
och med utdelning av träningskort. Begränsat antal deltagare!
Priset för kvällen: 150 kr inkl fika och ett “3-ggrs träningskort” på Fridhill.
Plats: Fridhill, Rättsgatan 11 i Sjöbo www.marieljung.se
OBS! Medtag räfsa och spade. Teori och fika inomhus om det regnar.
Bindande anmälan: senast torsdag 14 juni på e-post: info@sjobotradgard.se eller
till Eva W på tel 0705-531 385

Söndag 24 juni kl. 10.30 – Trädgårdar i Simrishamn
Vi samlas på Stenhuggarvägen 12 i Simrishamn. Vi besöker en villaträdgård som
finns hos Anne-Maj Jarlsbo. Hon har en trädgård inriktad på odling av i huvudsak
fruktträd och bärbuskar.
Därefter åker vi vidare till Apotekarns
Trädgård, mitt i Simrishamn, Peter
Englanders österlenska medelhavsträdgård, gömd bakom plank och
murar. Här kan vi njuta av buxbom
och pelargoner och exotiska växter
som citron- och olivträd. Vi passar
på att titta på Bergengrenska trädgården, som har ett tydligt formspråk från 1800-talets allmoge- och
borgarträdgårdar. Här finns ett åttiotal
sorters kulturhistoriska rosor. Vi äter
medhavd lunch här. Efter lunchen åker vi vidare till Norra Koloniområdet i Simrishamn. Karin Hansson, från koloniföreningen, guidar oss runt bland de drygt 150
kolonilotterna. Koloniområdet är ett av landets äldsta och vissa delar stammar ända
från 1916.
Bindande anmälan: senast torsdag 20 juni på e-post: ualvinsson@gmail.com eller
till Ulla på tel 0417- 142 97
Pris per person: 50 kronor Medtag fikakorg.
Lördag 30 juni kl. 13-17 – Öppen Trädgård i Sjöbo
Öppen trädgård hos tre av våra medlemmar inne i Sjöbo. Hos Anita och Ingemar Persson, Trädgårdsgatan 8, finns en trädgård som gränsar till en bäck, med
bland annat perennrabatter, dahlior och pergola. Hos Cecilia och Staffan Bodén,
Fabriksgatan 36, finns en trädgård på 1 500 kvm med kryddväxter, perennrabatter,
växthus och damm. Dessutom finns
rhododendronplantering, anlagd våren
2006, med ett hundratal olika sorter.
Intill uterummet finns en nyanlagd
rabatt med ett 25-tal olika azaleor och
därutöver en hel del andra trädgårdsväxter.
Hos Eva och Lars Olsson, Frejs
gränd 4, finns en mångsidig trädgård
med ständigt nya projekt. Här finns
många spännande perenner, vatten,
pergola och en nyanlagd sittplats med
klättrande växter.

Söndag 8 juli – Öppen trädgård på Österlen
Ing-Britt och Per Fredriksson visar trädgården på Tommarps Ullspinneri. Det är
en park vid Tommarpsån med flera små dammar och vattenfall, perenner och murar
av gråsten Tillfälle att titta på spinneriet med alla maskiner. Trädgården är öppen
kl. 12-15. De två följande trädgårdarna är öppna kl. 13-17.
Carina och Krister Svensson, Ringvägen 9, Onslunda, har en 1 400 kvm stor trädgård. De har ca 240 st. rosor. Växthuset används för att driva upp ettåriga plantor i
och för odling av tomater, gurkor och chili. Vidare finns pergolor och grönsaksland.
Maria och Joakim Nilsson, Bästekille, bor i en skånegård omgiven av äppelodlingar. Trädgården är lantlig, frodig, med olika rum. Det finns även planteringar
med perenner, buskar och rosor. Växthus i engelsk stil och en nyanlagd damm. Sök
på Marias mob 0738-491182 på www.hitta.se för vägbeskrivning
Onsdag 8 augusti kl. 18.30 – Besök på Kronovalls slott
Vi besöker Kronovalls slott och vandrar i trädgården under ledning av Angelika och
Erik Sparre. En gång i tiden anlades här en klassisk engelsk park och den framträder även om den fått växa upp lite på senare år. Parkens labyrinthäck av buxbom i
klassisk barockstil är en intressant del av parken. Efter rundvandringen i trädgården
äter de som önskar en pizza till självkostnadspris i Spannstallet. Samling vid slottet.
Ingen anmälan.
Lördag 11 augusti kl. 10-14 – Öppen trädgård i Sövde
Öppet hos två medlemmar i Sövde. Christina och Gert-Åke Kehlmeier, Åhmans
backe 6, har en trädgård med många egenodlade sommarblommor, grönsaksland,
växthus, sittplatser och hemliga skrymslen. Hos Inga-Lisa och Bengt Persson,
Fiskarevägen 9, finns en trädgård på 2 100 kvm med damm med koifiskar, woodland, perennrabatter med många gräs, spännande träd och många härliga sittplatser.
Söndag 12 augusti kl. 10-17 – Tusen trädgårdar
Riksförbundet Svensk Trädgård bjuder tillsammans med Gunnel Carlsons Trädgårdsriket och Studiefrämjandet in till Tusen Trädgårdar. När Tusen Trädgårdar
hölls 2010 blev det en verklig succé. På www.tradgardsriket.se. hittar du trädgårdsbeskrivningar och kartor till trädgårdar att besöka.
Onsdag 15 augusti kl. 17- 20.30 – Trädgårdar i Genarp
Eva-Britt Närwall och Per- Axel Edblad, Ljungbacksvägen 28, tomt 1 100 kvm,
med olika bambu, gräs och vatten. Här finns rumsbildningar i olika nivåer och även
en butik, Ljungbackens Blad & Harmoni. Parkera mot skogen eller uppe på backen.
Yvonne och Rolf Persson, Vallmostigen 5, tomt på 624 kvm med stensatt växthus.
Växter såsom fuchsia, pelargoner, hibiskus, hortensia, klematis, nerium, olivträd,
blyblommor, väderkvarnspalm, kamelia, silverpäron, blåregn och ginkgo. Yvonne
visar akvarellmålningar. Parkera på Coops kundparkering.

Söndag 19 augusti kl. 07.30 – Trädgårdsresa till Blekinge
Samling på parkeringen på ICA Kvantum. Vi åker mot Blekinge och tittar på
trädgårdar i ”Sveriges trädgård”. Under dagen besöker vi tre privata trädgårdar.
Vi hälsar på Tuijas Växter i Kyrkhult, en plantskola med ekologiskt odlade växter
från hela världen. Men även traditionella mormorsväxter finns i deras sortimentet.
Lunch äter vi på Olofströms Golfklubb. På hemvägen gör vi ett stopp i Fyra Årstiders Park i Sölvesborg. Parken som är ritad av den holländske landskapsarkitekten
Piet Oudolf, ligger precis intill havet i centrala Sölvesborg. Gräs, kärleksört, röllika
och stäppsalvia är några av växterna i parken. Tillbaka i Sjöbo vid 19-tiden.
Bindande anmälan senast måndag 16 juli till e-post info@sjobotradgard.se eller
till Marina tel 0416-511 655 (kvällstid). Medtag frukostfika!
Kostnad per person: 450 kr per person, I priset ingår bussresa, lunch, em fika.
Avgiften betalas in på bg 5282-2764 senast 19 juli efter bekräftad anmälan.
Lördag 1 september kl. 11-13 – Växtmarknad
Just nu är det en bra tid för 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. Du kan ta en fika på
Gästis terrass. Försäljningen startar kl. 11 och från 12 är allmänheten välkommen.
Plats: Parken bakom Sjöbo Gästgifvaregård. Kontaktperson; Ulla, 0417-142 97.
September-november – Fotokurs – Bli en mer medveten fotograf
Sophia Callmer, konstnär och fotograf inom främst trädgårdsområdet, är kursledare. I kursen ingår introduktion om hur kameran fungerar, fotograferande, komposition, ljus och enklare redigering av bilder. För att delta måste man ha tillgång till
en digital kompakt- eller systemkamera och gärna även ha tillgång till dator.
Nybörjarkurs: 13, 27 sept, 18 oktober och 1 november + en helgdag efter överrenskommelse utomhus för fotografering. 2 tim per kurstillfälle.
Fortsättningskurs: 20 september, 4 och 25 oktober, 8 november + en helgdag ute.
Bindande anmälan till sophia@sophiacallmer.se senast den 31 augusti.
Kursavgift: 750 kr inkl fika och kurshäfte. www.sophiacallmer.se
Tisdag 4 september kl. 19.00 – Dahlior
Elisabeth Svalin Gunnarsson pratar om dahlior. Elisabeth är kulturvetare, skribent
och fotograf och tidigare förbundssekreterare i Svensk Trädgård. Elisabeth berättar
om hur du sköter dahlior, om dahlian som rabatt- och
snittblomma, vinterförvaring och förökning. Det finns
dahlior för alla smakriktningar, en älskad knöl som
ger en överdådig blomning i rabatt eller kruka på
sensommaren.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Tisdag 11 september kl. 18.30 – Besök Ystads Plantskola
Efter drygt 100 år på Dammhejdan har Ystads plantskola flyttat ut på landet. På
Mårtensgården strax utanför Bjäresjö trängs numera perenner med träd och buskar.
Platsen ligger högt på kullen ovanför
Bergsjöholms slott. Utsikten över
det böljande landskapet och havet är
storartad. Rolf Isaksson tar emot oss
på plantskolan. Under kvällen finns
specialerbjudande för oss.
Adress: Kör Malmövägen västerut
från Ystad, sväng höger in på Gamla
Lundavägen 59.
Torsdag 11 oktober kl. 19.00 –
Torrt och frodigt
Peter Korn har skapat en unik privat botanisk trädgård i Eskilsby utanför Landvetter där han har lyckats med de mest svårodlade växter man kan tänka sig. Genom
att studera hur växterna växer i naturen har han
skapat perfekta förutsättningar för sina rariteter.
Peter berättar om vilka växter man ska välja för
torra lägen och varför de inte behöver vattnas, och
om hur man anlägger torra rabatter och stenpartier.
Peter visar bilder från torra växtmiljöer i naturen
blandat med bilder från trädgården i Eskilsby. Det
finns växter till försäljning från 18.30 och i pausen.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan, Sjöbo
Tisdag 16 oktober kl. 19.00 – En internationell kryddresa
Sommaren 2010 sändes första omgången av ”Kryddor från Rosengård” i Nyhetsmorgon i TV4. På programmet ikväll står kryddprovning där man får tillfälle att
känna doften av och smaka på de olika kryddorna. Ghenwa Nahim visar bilder och
berättar om projektet. Hon har även med spännande färska kryddor så att man får
smaka på lite rashad, farfahin och Helba. Kryddor som inte är så bekanta här i
Sverige, men som säkert skulle kunna
odlas i vår trädgård.
Plats: Sjöbo Gästgivaregård
Bindande anmälan: senast måndag
1 oktober på e-post:
info@sjobotradgard.se eller till Pia på
tel. 046-850 68 (kvällstid).
Kostnad: 150 kr per person. I priset i
ingår soppa, bröd, kaffe och kaka.

Tisdag 6 november kl. 19.00 – Rabatter och färgkomposition
Nina Nilsson arbetar vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och
forskar om rabatters färgkomposition. Nina Nilsson baserar sin forskning på ett
par av hortikulturens standardverk - brittiskan Gertrude Jekylls snart hundraåriga
planteringsscheman för trädgården och schweizaren Johannes Ittens färglära. Hon
pratar om hur man skapar en vacker rabatt med matchande färger och vilka växter
och färger man ska välja baserat på vetenskaplig färgteori. Varför upplever vi en
rabatt som harmonisk och välkomponerad, det är en fråga vi får svar på.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Söndag 18 november kl. 10.30 – Amaryllis och julstjärnor
Vi gör ett besök på Kabbarps Trädgård utanför Åkarp. Amaryllis och julstjärnor
hör julen till och många av oss njuter av dem hemma så här inför julen. Vild växer
amaryllisen i Syd- och Mellanamerika, samt i Sydafrika och de blommar där naturligt under vår och försommar. Förutom amaryllis och julstjärnor finns stora lyxiga
kryddplantor att köpa. Sortimentet hittar du på www.kabbarp.se
Tisdag 27 november kl. 19.00 – Blommor till advent
Grethe Kehler från Kehler Blomsterdesign kommer till oss för att inspirera oss
inför advent och jul. Tillsammans med Siv Svensson visar Grethe hur man arrangerar och gör vackra saker av julens blommor. Försäljning av tillbehör.
Bindande anmälan senast fredag 23 november till e-post: info@sjobotradgard.se
eller till Marina tel 0416- 511 655 (kvällstid).
Pris per person: 90 kr inkl fika
Plats: Sandbäcksskolans matsal, Planteringsgatan 29, Sjöbo

Kartor och kontaktinformation kommer att finnas under Program på vår hemsida,
www,sjobotradgard.se
Du kan alltid anmäla dej till våra aktiviteter på info@sjobotradgard.se Skriv alltid
ditt namn, adress och telefonnummer i 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.

