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Tisdag 3 juni kl.18.30 – Nybörjarträff
Förra sommaren arrangerade vi en träff för nya medlemmar. Nu upprepar vi denna
aktivitet för er som är nya hos oss och som skulle vilja veta mer om vår förening. Vi
besöker en trädgård där vi får tips och inspiration. Efter trädgårdsvandringen fikar
och pratar vi en stund. Ett sätt att lära känna andra medlemmar under trevliga former.
Vid anmälan får du adress till trädgården där träffen ska vara.
Anmälan: till Pia senast 30 maj på: pibo@veberod.com eller tel. 046-850 68
Söndag 29 juni 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. Vill du delta anmäler du din
trädgård på www.tradgardsriket.se senast 6 juni. På denna sida hittar du också kartor
och beskrivningar om alla trädgårdar som är öppna under dagen. Passa på att möta
glada trädgårdsmänniskor denna söndag.
Måndag 30 juni kl.16-20 – Öppna trädgårdar i Tomelilla
Hos Else-Gerd Björk, Stallgatan 15 i Tomelilla, finns en radhusträdgård på 450
kvm, där man vid entrén möts av ett flertal tråg med alpina växter. Trädgården i
övrigt består av ett blandat perennsortiment uppbyggt i olika miljöer med mysiga
sittplatser. På tomten, som ligger i söderläge, växer ett flertal mindre träd som t.ex.
variegerat tulpanträd och gulbladig pelarbok. Växtförsäljning, i mån av tillgång.
Else och Yngve Bernhardsson, Tryde 6306, Tomelilla, har en fritidshusträdgård
där frodighet prioriteras framför prydlighet. Här finns häckar och figurer av buxbom
och idegran i en trädgård med olika rum och kvarter. Jorden som består av styv lera
påverkar växtvalet. En lummig trädgård där växelspel mellan ljus och skugga skapar
stämning och atmosfär.
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 damm, persikoträd, bärbuskar, stenparti och i
uterummet har Ulla en stor samling av pelargoner och bladkaktusar.
Tisdag 29 juli – Öppen trädgård på Söderslätt
Från kl.16.30 är trädgården hos Erik och Marianne Gyllstedt öppen. Trädgården,
med adress Nällevad 116, Skurup ligger norr om Svaneholms slott. Tomten är på
5000 kvm varav knappt hälften är anlagd trädgård. Trädgården är terrasserad med
hjälp av murar och indelad i olika rum. Här finns rosor och många perenner men även
surjordsväxter, rhododendron, magnolior och japanska lönnar.
Kl.18.30 är vi välkomna till Little Gardens, Katslösa 144. Little Gardens ligger ca
150 m norr om Katslösa kyrka. Här finns en trädgård inspirerad av mexikanska trädgårdar, med avseende på både färg och plantval. I butiken säljer man egenproducerade snittblommor, växter, pil, keramik och slöjd. Ta gärna med egen fikakorg. Kaffe
och kaka kan även inhandlas på Little Gardens.

Söndag 3 augusti kl.10.30 – Trädgårdsbesök i Lundatrakten
I Stora Råby besöker vi en medelhavsinspirerad trädgård. Trädgården är på ca 2 000
kvm och innehåller flera olika rum. Här finns ett japanskt tehus med vattenspegel
och bambu, arbour och upphöjda odlingslådor, orangeri och lounge med vinstockar
och blåregn. På väg till nästa trädgård gör vi ett stopp i St Lars parken i Lund och
äter medhavd lunch.
I Bjärred besöker vi en villaträdgård omgärdad av en ligusterhäck. Trädgården har
en stomme av träd och buskar med en grönska i sparsmakad färgskala. Här finns
marktäckande växter, prydnadsgräs, vatten, buxbom och även en passion för myrten.
Bland träden hittar man bland annat tulpanträd och gingko.
Dagen avslutas hos Gitte Andersson och Johanna Wong som driver Trädgårdsbutiken i Flädie. I samband med anmälan får man information om samlingsplats.
Eftermiddagsfika serveras i trädgården i Bjärred.
Bindande anmälan: senast 29 juli till Pia på e-post: pibo@veberod.com eller
på tel. 046- 850 68, gärna kvällstid.
Pris per person: 40 kr. Begränsat antal platser.
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Fredag 22 augusti - lördag 23 augusti – Resa till Västkusten
Avfärd från parkeringen på ICA Kvantum i Sjöbo kl.07.30. Vi åker norrut förbi
Dalby och Lund, mot Hallandsåsen. Bussen stannar på åsens norrsida och här äter vi
medhavd frukost. På vägen genom Halland besöker vi ett par privata trädgårdar.
På fredag eftermiddag besöker vi Gullmarsfjordens Plantskola och Vivi och Tommy
Ahnby i Munkedal norr om Uddevalla. De driver en liten plantskola som levererar
magnolior, azaleor, japanska lönnar, trädpioner, bambu och liknande läckerheter till
trädgårdsbutiker runt om i landet. Betalning, endast med kontanter.
Framåt kvällen anländer vi till hotell Riverside i Uddevalla. Vi äter gemensam
2-rätters middag på kvällen.
På lördag går färden söderut till Göteborgs Botaniska Trädgård. Under 2014 kan man
uppleva Japan-tema i Botaniska trädgården; zen-inspirerad trädgård, bonsaier och
japanska grönsaker. Under dagen hinner vi med ett par trädgårdsbesök på vägen till
Skåne.
Bindande anmälan: senast 18 juli till Eva på e-post: eva.johansson@sovde.nu
eller tel. 0416-161 04, gärna kvällstid.
Pris per person: 1 575 kr vilket inkluderar bussresa, boende i dubbelrum (enkelrumstillägg 235 kr) med frukost, middag fredag kväll, 2 x lunch, 2 x eftermiddagsfika och entréer. Avgift betalas på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan, senast 18
juli.
Växtlista hittar man på: www.rhodogarden.com/Gull/Tommy.pdf
Medtag frukostfika till fredagen.
Sista-minuten nummer om problem uppstår under resdagen: 0703- 300 556.
Torsdag 28 augusti kl.17.30 – Cross Gardens i Staffanstorp
Tomten är på 600 kvm och innanför grinden möts man av en exotisk skog. Hos
Annika och Thomas Bergqvist samsas växter från hela världen i trädgården. Familjen har en exotisk inspirerad trädgård där palmer, bananer och trädormbunkar är en
del av ett frodigt växtmaterial. Man har ett stort intresse för träd, blad, form och färg.
Att testa växters härdighet är en utmaning. En annorlunda trädgård att inspireras av.
Bindande anmälan: senast 22 augusti till
Berit på e-post: bg.produktion@telia.com
eller tel. 046-24 66 01.
Pris per person: 20 kr. Begränsat antal
deltagare. Växtförsäljning
Vägbeskrivning: Åsbovägen 1,
245 38 Staffanstorp
Verbena

Lördag 6 september kl.11-13 – Växtmarknad och höstskörd
Dags för höstväxtmarknad på Solvalla bygdegård vid Sjöbos södra infart. I år vill vi
satsa lite extra på skörd av frukt och grönsaker. Vi vill gärna se det du odlat, såsom
äpplen, kryddörter, pumpor och potatis och även produkter du tillverkat av din skörd,
på försäljningsborden. Men naturligtvis är växterna som vanligt huvudsaken på
växtmarknaden. Har du delat dina perenner och fått plantor över eller har du andra
trädgårdsprylar att sälja, är du välkommen att vara med. Försäljningen startar kl.11
och från kl.12 är även icke medlemmar välkomna.
Det kommer att finnas möjlighet att fika på Solvalla.
Plats: Solvalla Bygdegård
Kontaktperson: Ulla på tel. 0417- 142 97
Torsdag 18 september kl.17.30 – Flyinge
Plantshop
Vi gör ett besök på Flyinge Plantshop. Plantskolan
har gamla anor och fjärde generationen Seger är nu
verksam i företaget. Gardencentret tillhandahåller
ett brett sortiment av växter, men även jord, gödning, verktyg och dammprodukter m.m. Den egna
odlingen är en viktig del i verksamheten. Flyinge
Plant-shop producerar och säljer för E-plantor. I
februari öppnade man efter om- och utbyggnad av
gardencenter och butik.
På programmet ikväll står en rundvandring i plantskolan under ledning av kunnig personal och
därefter får vi själva botanisera i sortimentet och
handla.
Mer information om plantskolan hittar du på:
www.flyingeplantshop.se
Onsdag 24 september kl.19.00 – Härliga höst
När hösten kommer kan vi ta det lite lugnare i trädgården. Vi slipper vattna, ogräsen växer inte lika intensivt och vi kan njuta av frodiga perenner i mustiga färger.
Susanna Widlundh, författare och informatör, har skrivit ett flertal trädgårdsböcker,
”Den naturlika trädgården”, ”Plantskolor värda en omväg” och senast ”Härliga höst”.
Susanna berättar om hur man får en trädgård att njuta av i hösttid, om växtkombinationer för praktfulla rabatter och förslag på växter för fina höstkrukor. Hösten är
också en perfekt tid för plantering och förberedelser för kommande vår. Vi får se
bilder på höstrabatter från både Enköping och The High Line park i New York.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3 i Sjöbo

Torsdag 23 oktober kl.19.00 – Låt det blomma!
Gunnar Kaj är blomsterkreatören som blivit känd för blomsterarrangemangen i
samband med Nobelbanketten i Stadshuset. 14 gånger har vi fått se hans fantastiska
arrangemang. Gunnar Kaj är utbildad bildlärare. Han använder färg- och formläran
för att åstadkomma ett konstnärligt uttryck när han arrangerar växter, mossor och
kvistar i sina kreationer för olika blomsterutställningar. Gunnar vill beröra och ge
betraktaren en upplevelse, helst trilla baklänges av en skönhetschock. Han är duktig
på att använda det vilt växande i arrangemang
och tillföra naturlighet. Vi får se vackra
bilder och höra om hur man hanterar tusentals
blommor så att de inte vissnar i förtid. Gunnar
visar även bilder på hur man skapar en vacker
dekoration för egna middagsbordet hemma.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan,
Ågatan 3 i Sjöbo
Tisdag 4 november kl.19.00 – Pioner
På Gullsmedsgårdens Plantskola i Ljung odlas pioner i stort antal. Hermann Krupke
grundade plantskolan 1958 och idag är det sonen Björn som ansvarar för plantskolan.
Hermann kommer att berätta om pioner och visa bilder från sin omfattande samling,
ett urval av de mer än 300 varieteter som finns i plantskolan. Vi får höra om olika typer av pioner, vildarter, luktpioner, hybridpioner och buskpioner. Tips på skötsel och
planteringsråd ingår i föredraget. För intresserade finns pioner till försäljning.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3 i Sjöbo

Trädgårdens hjärta är en
damm som lockar fåglar
och insekter.
				
		

Söndag 16 november kl.12.30 – Julblommor i Billeberga
Vi besöker KG Hanssons Handelsträdgård som ligger i Billeberga. Det är ett företag med 35 anställda med specialitet att driva lök-, och krukväxter. Man producerar
till exempel tulpaner, amaryllis, hyacinter och julstjärnor. Företaget är en av landets
större producenter när det handlar om tulpaner. Förevisning och möjlighet att köpa
julblommor. Mer information på: www.kghanssons.se
Vägbeskrivning: Värmövägen 48, 268 73 Billeberga
Tisdag 25 november kl.19.00 – Julinspiration med naturen som tema
Marina Bengtsson och Anna Gustafsson är kvällens huvudpersoner när det handlar
om inspiration inför jul och advent. Under kvällen ger de oss tips och idéer på hur
man skapar trevliga arrangemang inför julens mysiga stunder. Efter inspirationen
blir det en workshop för de som är intresserade av att göra något eget arrangemang.
Material till workshop för självkostnadspris, ingår ej i deltagaravgift.
Bindande anmälan: senast 18 november på info@sjobotradgard.se eller till Marina
på tel. 0416- 51 16 55, gärna kvällstid.
Pris per person: 100 kr i vilket ingår en julmysfika. Kontant betalning på plats.
Lokal: Bil-Bengtsson i Sjöbo
*****************
E-postadress och mobiltelefonnummer (eller telefonnummer där vi kan nå dig/er) ska
anges i anmälan. Sista anmälnings- och betalningsdag framgår av beskrivning i programmet. Innan du betalar in en avgift ska anmälan vara bekräftad av oss. Aktiviteter
utan information om betalningsdatum, betalas på plats.
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 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 huvudnedlem.
Vi vill gärna att du skickar in din e-postadress till
oss. Inför varje aktivitet skickar vi ut en påminnelse via mail. Naturligtvis kommer inte dina
uppgifter att användas utanför föreningen.

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

Ledamöter
Ulla Alvinsson 0417-142 97
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
bg.produktion@telia.com

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

Eva Johansson 0416-161 04
eva.johansson@sovde.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: 280 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)
Vasaholms Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
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