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Denna sommar kan man välja mellan två olika Nybörjarträffar.
Nu upprepar vi denna aktivitet för er som är nya hos oss och som skulle vilja veta
mer om vår förening, verksamhet och vilka förmåner du har som medlem. Vi besöker
en trädgård där vi får tips och inspiration. Efter trädgårdsvandringen fikar vi och pratar en stund. Ett sätt att lära känna andra medlemmar under trevliga former. Ni väljer
den ort som passar er bäst. I mån av plats är även ”gamla” medlemmar välkomna.
Tisdag 21 juni kl 19.00 – Nybörjarträff i Veberöd
Pia Nordström, N. Järnvägsgatan 7 i Veberöd, bor i ett äldre hus med insynsskyddad trädgård. I trädgården växer gamla fina fruktträd. Här finns stensatta gångar,
ett växthus och nya odlingslådor som ska
invigas i år. Pia har många sittplatser och
perennarabatter. En ”skogshörna”, krukor
och vattenspel finns också i trädgården.
Anmälan senast 18 juni på e-post:
pibo@veberod.com eller
på tel 046-850 68.
Onsdag 29 juni kl 19.00 –
Nybörjarträff i Tomelilla
Ulla Alvinsson, Kuskgatan 6 i Tomelilla, har en villaträdgård på ca 900 kvm där
häckar och buskar bildar stommen. Många olika perenner vävs ihop till frodiga och
färgstämda rabatter. I trädgården finns en damm, persikoträd, bärbuskar, stenparti
och i uterummet har Ulla en stor samling av pelargoner och bladkaktusar.
Anmälan: senast 27 juni på e-post: ualvinsson@gmail.com eller på tel 0706-525 496.
Söndag 3 juli kl 10-17 – Tusen Trädgårdar
Svensk Trädgård bjuder tillsammans med Gunnel
Carlssons Trädgårdsriket och Studiefrämjandet in
till Tusen trädgårdar, Sveriges största trädgårdshändelse. Denna dag deltar både privata och offentliga
trädgårdar, stadsparker, koloniträdgårdar, botaniska
trädgårdar och plantskolor m.m., i hela landet. På
www.tradgardsriket.se hittar du kartor och beskrivningar av trädgårdarna som är öppna under dagen.
Passa på att möta glada trädgårdsmänniskor denna
söndag.
Ovan Löjtnantshjärta, Lamprocapnos spectabilis,
och till vänster blåregn, Wisteria sinensis.

Söndag 10 juli kl 12-16 – Öppen trädgård i Falsterbo och Skanör
Denna söndag är det tre olika trädgårdar som är öppna för oss i Falsterbo och Skanör.
Marie-Louise Ågehäll på Möllemadsvägen 28 D i Falsterbo har en liten trädgård
med en vintergrön bas förstärkt med växter för varje säsong.
Annette och Anders Wilhelmsson, Klockljungsvägen 12 i Skanör, har ett stort woodland där rododendron och många sorters hostor, orkideer, marktäckare och ovanliga lundväxter frodas. Det finns några vattenblänk i trädgården, ett litet grönsaksland
och ett växthus med tomater och gurka. Rosor och pioner samsas med olika perenner.
Välkomna till en lugn och grönskande oas.
Hos Annika och Bengt Andersson, Bagers Sträte 6 i Skanör, är trädgården inte
präglad av udda växter och träd utan är mer utformad av vad man kan göra av en
”liten” trädgård. Trädgården har varit med i Allt om Trädgård för något år sedan.
Välkomna att titta in i vår trädgård - en lisa för själen.
En kväll i juli – Träff i trädgården
Hos Rosita Mårtensson, Poppelvägen 40, finns en ombonad trädgård med en härligt
grön uteplats, inramad med perenner och springvatten i krukor. Många olika marktäckare håller ogräset i schack och underlättar arbetet i trädgården.
En kväll i juli hälsar vi på Rosita och tittar på nya projekt i hennes trädgård, både
stora och små. Ta gärna med fikakorgen och slå er ned i grönskan och prata trädgård.
Dag och tid meddelas på hemsidan och via mail. För att få nyhetsmail om aktiviteter
skickar du in din e-postadress till: info@sjobotradgard.se
Trädgårdsvandring hos Åbergs trädgård i september 2015

Söndag 31 juli kl 11-15 – 3 x Öppen trädgård
Mikael Olsson, Nötesjövägen 123, Svedala, har en trädgård skapad för att njuta i.
Träd och buskar är stommen där perenner med sina blommor och vackra blad skapar
stämning. Exotiska och traditionella växter möter varandra bland upphöjda bäddar,
vatten och många uteplatser.
Carl-Göran Sjöstedt, Tibastgränd 20, Bara, har en trädgård på cirka 1000 kvm som
är i ständig förändring med sten- och surjordspartier, damm och tråg i olika storlekar.
Växtsortimentet är blandat från vanligt till mindre vanligt och allt från alpiner till
mindre träd, allt med växtetiketter. Trädgården har många sittplatser för skön avkoppling. I mån av tillgång finns växter till försäljning. Carl-Göran är medlem hos oss.
Hos Inger Andersson, Nordstrandsväg 21 i Staffanstorp finns Paradiset, en prisbelönt lummig trädgård med mycket perenner och planteringsöar. Olika rum med bland
annat formklippt och asiatiskt. I redskapsskjulet har Inger loppmarknad bland krukor
och spadar. Pengarna går oavkortat till skolbarn i Zambia, www.musamaria.org
Onsdag 3 augusti kl 17.45 – Vandring i Lunds Botaniska Trädgård
Den nuvarande Botaniska Trädgården skapades mellan 1862-1867 då professor
Agardh fick anslag av Riksdagen för att flytta trädgården från Universitetsplatsen till
nuvarande plats. Trädgården ska främst förmedla kunskap om botanik, hortikultur
och miljö till allmänheten, men har även ett uppdrag att stödja forskning och undervisning. Trädgården har en yta på 8 ha. Här finns mer än 200 släkten av träd och buskar,
dessutom våra vanligaste prydnadsväxter, köksträdgårds- och stenpartiväxter för att
nämna några av alla de tusentals olika arter och sorter som växer här. Vi gör en guidad rundvandring i trädgården och därefter finns det möjlighet att sitta ned och njuta
av egen fikakorg. Passa på att ta en promenad på egen hand innan Botaniska trädgården stänger kl 21.30. Samling vid växthusens norra sida.
Bindande anmälan: senast 27 juli till Ulla på e-post: ualvinsson@gmail.com
eller på tel 0723-87 87 65. Begränsat antal.
Pris per person: 75 kr per person för guidning, betalas på plats. Medtag fikakorg.
Hemsida: www.botan.lu.se
Måndag 15 augusti kl 18.30 – Himlabackens Chili & Köksträdgård
Vi gör ett besök hos Himlabackens Chili och Kerstin Rosengren som skall visa sin
fantastiska odling av chili och även sin köksträdgård. Himlabackens köksträdgård är
på ca 300 kvadratmeter med upphöjda odlingsbäddar, växthus och odlingstunnlar.
Här finns också en Chiliutställning med mer än 250 sorter. Kerstin kommer att serverera en liten fika med någon form av chilikaka. Det kommer att finnas möjlighet att
köpa chiliplantor, torkade kryddor och torkad frukt i mån av tillgång.
Plats: Himlabackens Chili, Tågarpsvägen 157, 270 21 Glemmingebro
Pris: 40 kr per person. Betalas på plats. Max 20 personer.
Bindande anmälan: senast måndag 8 augusti till Eva A på tel 0702-059 955 eller på
e-post: eva.a@sjobo.nu
Hemsida: www.facebook.com/himlabackenschili

Söndag 28 augusti kl 07.30 – Trädgårdsresa till Köpenhamn
Avfärd från parkeringen på ICA Kvantum i Sjöbo. Vi åker över bron till Köpenhamn
där vi ska besöka trädgårdar inne i Köpenhamn och i området norr om storstaden.
Vi gör ett stopp för att äta medhavd frukostfika och tittar på en trädgård med olika
idéhaver. Ett besök i Landbohöjskolens have står på programmet, liksom en visit i Aldershvile Planteskole i Bagsvaerd. På programmet finns även besök i privata trädgårdar. Lunch äter vi på en dansk familjehave, en restaurang i traditionell dansk anda.
Anmälan: senast fredag 5 augusti till Marina, e-post: info@sjobotradgard.se eller
på tel 0416-511 655.
Pris per person: 675 kr i vilket ingår bussresa, lunch, eftermiddagskaffe och entréer.
Avgiften betalas efter bekräftad anmälan senast 10 augusti på bg 5282-2764 efter
bekräftad anmälan.
Lördag 3 september kl 10–12 – Växtmarknad
Dags för höstväxtmarknad. Vi håller till på gräsytan öster om ICA Supermarket och
Jysk. Förutom plantor och växter är du välkommen att sälja det du odlat och produkter du tillverkat av det du skördat. Försäljare får köra in på gräsmattan från Planteringsgatan. Säljare skänker två växter till vårt lotteri. Växtmarknaden är öppen för
allmänheten.
Kontaktperson för sista-minuten-frågor: Ulla på 0723-87 87 65
Tisdag 6 september kl 18.00 – Tirups Örtagård
Örtagården på Tirup började anläggas av Eva Falck för 35 år sedan. Idag är det
Örtagårdsmästarens dotter Bente med maken Lars som driver verksamheten. I visningsträdgården finns över 600 arter. Här finns alla välkända kryddväxter men också
ovanliga trolldomsväxter. I plantskolan hittar man ett stort sortiment av örtagårdens
växter liksom gammaldags perenner, klängväxter, pelargoner, citrus- och olivträd
samt mycket mer. Krukor och engelska redskap finns också i butiken. Bente leder en
inspirerande örtagårdsvandring bland doftande växter och surrande insekter. Kvällen
avslutas i caféet där vi äter en soppa med hembakat bröd, kaffe och kaka.
Anmälan: senast tisdag 30 augusti till
Berit, på tel 046- 24 66 01 eller på
e-post: berit@trulstorpsnorregard.se.
Begränsat antal deltagare!
Pris per person: 150 kr i vilket ingår
guidning och mat enligt ovan.
Avgiften betalas på plats.
Pion, Paeonia ‘Claire de Lune’, enkla
ljusgula blommor

Torsdag 22 september kl 19.00 – Gräs och perenner i höstrabatten
Höstblommande perenner ger mycket färg under den tid på året då inte mycket annat
blommar i naturen. Många av höstperennerna är ståtliga och högresta och blommar
under flera veckor i gyllene gult, rött och violett, i färger med mustiga och mättade
nyanser. Även prydnadsgräsen är på topp under hösten och stadiga sorter kan stå kvar
och pryda trädgården under lång tid, även under vintern.
Lars Engström, landskapsingenjör från Växtbiten i Uppsala, visar bilder och pratar
om prydnadsgräs och perenner för höstrabatten. Vilka sorter ska vi välja och hur långt
in på hösten kan man plantera?
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3 i Sjöbo
Söndag 25 september – Äpplets Dag
Vi uppmärksammar Äpplets Dag med en aktivitet den 21 november.
Måndag 17 oktober kl 19.00 – Odla i pallkrage
Eva Robild är frilansjournalist och författare och redaktör för programmet Trädgårdstider på SVT. 2014 skrev Eva en bok om att Odla i pallkrage. Att odla i pallkrage har blivit en folkrörelse. Med en pallkrage blir det enkelt att skaffa en odlingsyta
oavsett vilket underlag man har. Det spelar ingen roll om det är gräsmatta, sten eller
asfalt. Jorden i pallkragen värms upp snabbare och är bättre dränerad än i en rabatt.
Det är enkelt att variera odlingens arbetshöjd. Målas pallkragen får man ett personligt utseende på odlingsplatsen. Eva ger tips på hur du sätter igång med odling och
hur du sköter den och om odling av grönsaker, bärbuskar och annat i pallkragar.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3 i Sjöbo
Onsdag 9 november kl 19.00 – Stolpens Trädgård
Stolpens Trädgård är en grönskande oas norr om Kristinehamn, nära Vänerns nordöstra strand. Här finns en plantskola med en visningsträdgård på 1,7 ha som Jonas
Grund driver sedan 2006, tillsammans med hustru Lucja. Visningsträdgården utgörs
av bland annat klippträdgård, grusträdgård, dammar och japanskinspirerad plantering. Jonas är en passionerad odlare och provar med stor glöd att odla det som egentligen inte skulle kunna växa där uppe. Sällsynta arter kan odlas tack vare gynnsamt
mikroklimat med mycket sten och berg i
dagen. Växter som klarar provodlingen
kan Jonas sedan föröka och saluföra. Ikväll
berättar Jonas om sin fantastiska trädgård
och spännande växter som finns i den. Han
har växter med sig till försäljning.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan,
Ågatan 3 i Sjöbo
Hemsida: www.stolpenstradgard.se

Måndag 21 november kl 19.00 – Äpplet, en populär frukt i vår trädgård
Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit ett första initiativ till en ny landsomfattande
temadag, Äpplets Dag. Den 25 september 2016 infaller temadagen Äpplets Dag för
första gången i Sverige. Inspiration till Äpplets dag kommer från England där Apple
Day firas sedan 1990. Pomologiska Sällskapet har tagit fram Sveriges landskapsäpplen och Aroma har valts till Skånes äppelsort. Henrik Stridh har goda kunskaper
om äppelodling. I botten är han trädgårdsingenjör, han har jobbat med att ta fram certifierade frukt- och bärsorter på Elitplantskolan i Kristianstad och har varit odlingsansvarig och rådgivare på Äppelriket där han
numera är VD. Henrik pratar bland annat om
odling och skötsel av ett äppelträd, om sorter
och skörd. Äppelträd har stor betydelse för
kulturlandskapets ekologi och frukten är bra
för vår hälsa. Under kvällen serveras kaffe
och kaka där äpplen ingår.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan,
Ågatan 3 i Sjöbo
Hemsida: www.appletsdag.se
Onsdag 7 december kl 19.00 – Julblommor på Bjärsjölagårds Slott
Ikväll träffas vi på stämningsfulla Bjärsjölagårds Slott, pyntat med juleljus och julgran. Anna Gouteva står för julinspiration med vackra blomsterarrangemang. Anna
är blomsterdekoratören som har ett sinne för blommor som sträcker sig utöver det
vanliga. En typisk Goutevabukett är ett generöst fång av blommor som går ton i ton,
från exempelvis ljusaste puderrosa till djup bordeaux. Anna har en stor känsla för
blommors skönhet och hur man kombinerar dem så att de lyfter varandra. Hon har
en ateljé på Saltimporten i Malmös hamn, är utbildad florist och ses ofta i Gòkväll på
SVT1 med sina vackra blommor. Anna har massor av jul- och vinterblommor med sig
till försäljning. I pausen serveras julfika i de vackra sällskapsrummen.
Sparbanken Skåne sponsrar vårt arrangemang.
Pris per person: 170 kr i vilket ingår entré och julfika och en julgåva.
Bindande anmälan: senast måndag 21 november till Eva på e-post: eva.a@sjobo.nu
eller på tel. 0702-05 99 55. Anmälningsavgiften betalas in på 5282-2764 efter bekräftad anmälan, senast 25 november. Möjligt att betala med kort under kvällen.
Hemsida: www.gouteva.se
*****************************************************************
Bindande anmälan innebär att om man får förhinder eller av någon anledning inte kan vara med,
måste man betala sin avgift. Detta gäller även vid sjukdom. 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. Finns reserver på eventuell väntelista återbetalas din inbetalning.
Du är välkommen på alla våra aktiviteter tillsammans med familjemedlem. Med familjemedlem
avses person som bor på samma adress som huvudmedlem.

Styrelse
Ordförande
		
Kerstin Persson 0703-300 556
kerstin@ulun.eu			

Ledamöter
Ulla Alvinsson 0723-87 87 65
ualvinsson@gmail.com

Vice ordförande och 		
medlemsansvarig		
Marina Bengtsson 0416-511 655
info@sjobotradgard.se
		
		
Kassör
Eva Olsson 0702-510 602
eva.olsson@sjobo.nu

Berit Göransson 046-24 66 01
berit@trulstorpsnorregard.se

Sekreterare
Pia Nordström 046-850 68
pibo@veberod.com

Eva Andersson 0702-05 99 55		
eva.a@sjobo.nu

Sjöbo Trädgårdsförening
Poppelvägen 16
275 31 Sjöbo
www.sjobotradgard.se

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

e-post: info@sjobotradgard.se
Bankgiro 5282-2764
Medlemsavgift: 320 kronor

Medlemsrabatt hos följande företag;
Ystad Plantskola 10%
Tofta Trädgård, Sjöbo 10% (växter)
Flyinge Plantshop, Flyinge 10% (trädgårdsväxter)
Tirups Örtagård, Staffanstorp 10%
Blomsterhörnan, Sjöbo 10% (trädgårdsväxter)
L:a Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 10%
Växtkraft Rosenhagen i Skåne Tranås 10% (trädgårdsväxter)
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Vasaholm Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
Bild framsida: Praktlysing, Lysimachia punctata. Alla foton: Kerstin Persson

