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Torsdag 31 januari kl. 18.30 – Årsmöte och Den Engelska Trädgården
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och presentation av årets verksamhet i bildspel, är det dags för kvällens föreläsare Anette Cato och Maria Nilsson att berätta
om hur de skapade Engelska Trädgården. Från leråker till besöksträdgård på ett år!
Många före och efter bilder utlovas.
Anette och Maria startade sina respektive yrkeskarriärer som ekonomer, med trädgård
som gemensamt intresse. När de möttes för drygt femton år sedan bestämde de sig för
att starta ett företag ihop och de blev Trädgårdsfixarna på Österlen. Efter tio år med att
designa och anlägga trädgårdar åt andra, var det dags skapa en egen visningsträdgård.
På Svabesholms Kungsgård anlades en trädgård till vilken de hämtat inspiration från
sina årliga trädgårdsresor till England. Trädgården, som öppnade i maj 2015, är på
3 000 kvm. Rabatterna är fulla av böljande växtlighet, rosorna doftar och klätterväxterna ramar in. Här finns vackra små byggnader och fina sittplatser i en trädgård som är uppdelad i olika rum. Trädgården innehåller de flesta element som
kännetecknar en engelsk trädgård. I växtvalet ingår bland annat träd som inte blir
så höga och långsamväxande häckar. Anette och Maria har skapat breda rabatter
med olika färgkombinationer. Målet för Den Engelska Trädgården är att det ska blomma
och vara vackert i trädgården under hela den öppna säsongen, från maj till september.
Föreningen bjuder på kaffe i pausen och till detta serveras styrelsens fantastiska
hembakade tårtor!
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Hemsida: www.denengelskatradgarden.se
Tisdag 26 februari kl. 19.00 – Växternas gröna kraft
I naturen och i våra trädgårdar finns en oändlig mängd växter. Detta gröna skafferi och
apotek kan användas för både nytta och njutning. Sedan urminnes tider har männikan
haft en önskan att bota och lindra ohälsa och tills för knappt tvåhundra år sedan var
det växterna som användes för detta. ”Det är med stor tacksamhet till växterna och
naturen som jag har glädjen att förmedla denna spännande och användbara gröna
kunskap” säger Eva Olsson. Genom att lära oss mer om växternas gröna kraft och
att skaffa kunskap om hur växterna används för egenvård eller som en del av måltiden, kan vi känna oss trygga med att använda naturens skafferi. Under kvällen visar
Eva även hur man på ett enkelt sätt kan tillverka en härlig “skrubbpåse” för bad eller
dusch. Vi får också göra var sin egen att ta med oss hem.
Eva Olsson är utbildad örtterapeut och driver företaget Herbasensia med sin man
Olle. Hon förmedlar kunskap om örter, läkeväxter och naturens gröna kraft i form av
vandringar i naturen, föreläsningar och guidningar. Eva har också skrivit tre böcker om
örter; Örter och smaker från Österlen, Lavendel på Österlen och Evas örter på flaska.
Varmt välkommen in i Evas gröna värld!
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Hemsida: www.herbasensia.se

7 – 10 mars – Vår Trädgård på Malmömässan
Från torsdag 7 mars till söndag 10 mars arrangeras Vår Trädgård och Stora Villamässan på Malmömässan i Hyllie. Det är södra Sveriges största trädgårdsmässa.
Under fyra dagar bjuds det på trädgårdsglädje med inspirationsträdgårdar, shopping
och rådgivning. Kända profiler såsom Gunnel Carlsson, Peter Englander, Farbror
Grön och Sara Bäckmo med flera deltar i mässprogrammet.
Vi har fått ett erbjudande från Vår Trädgård och kommer att sälja biljetter till er
medlemmar till ett rabatterat pris. Försäljning blir det på årsmötet den 31 januari och
på föreläsningen den 26 februari. Kontant betalning.
Plats: Malmömässan, Mässgatan 1, 215 32 Malmö (vid Malmö Arena och Emporia)
Hemsida: www.vartradgard.com

Ett fång av vårblommande växter. Rysk blåstjärna,
Scilla siberica, snödroppar, Galanthus nivalis, vårblommande asklönn, Acer negundo ’Variegatum’ och
vårkrokus, Crocus vernus.

Söndag 10 mars kl. 07.30 – Resa till Gartneriet Spiren i Skaelskör
Avfärd från ICA Kvantums parkering vid marknadsplatsen i Sjöbo. Vi åker till Skaelskör och Gartneriet Spiren där vi möter Marianne Rostén. Spirens specialitet är påskeklokker, Helleborus orientalis-hybrider, både enkla och dubbla med fantastiska variationer. Man odlar även juleroser, Helleborus niger och här finns även en del lökväxter.
Medtag frukostfika som vi äter när vi kommer fram, ca. 09.30. Innan vi lämnar plantskolan serveras en enkel lunch i Gartneriet. Beroende på hur vintern utvecklar sig, lång
med snö eller kort och mild, så finns olika program för eftermiddagen. Trädgård med
snöklockor eller trädgård under glas, det vet vi mer om längre fram. Planerad återkomst
till Sjöbo ca. 17.30-18.00.
Bindande anmälan: senast fredag 15 februari till Eva, eva.a@sjobo.nu
Avgift betalas på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan från Eva.
Pris per person: 570 kr, inkluderar bussresa, lunch, eftermiddagsfika och entréer.
Torsdag 14 mars kl. 19.00– Sommarblommor i vackra kompositioner
Karin Sjölin är landskapsarkitekt på Lunds kommun Park- och Naturavdelning. Hon
är den som designar Lunds blomsterprogram som startar med vårlökar och fortsätter med säsongsplanteringar ända till hösten. Genom Blomsterprogrammet smyckas
Lund och kommunens tätorter med blommor i urnor, amplar och rabatter. Karin kommer att berätta om hur hon arbetar med färg och form och olika växtkombinationer
med fokus på sommarblommor. Hon kommer också att ge exempel på bra arter och
sorter och även berätta lite om vilka sommarblommor man själv enkelt kan så.
Passa på att få inspiration för din trädgård med en ny säsong på väg!
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Måndag 1 april kl. 18.30 – Hur man får en hållbar trädgård
Ikväll ska vi lyssna på två olika föreläsare. Kajsa Sjaunja från Mikrojord berättar
om bokashi. Bokashi innebär att man använder Effektiva Mikroorganismer för att
fermentera organiskt material såsom köksavfall, gödsel, gräsklipp, ogräs med mera.
Jorden man får blir vattenhållande och näringsrik under lång tid. Med bokashi i
jorden, får man trots mindre vatten och näring, stora skördar och lång blomning med
intensiva färger. Effektiva Mikroorganismer kan också vattnas ut till växter och träd
så bakterierna kan skapa näring på plats vid rötterna i jorden. Bakteriernas jordförbättring gör också jorden mindre kompakt.
Hur länge kan vi vattna våra trädgårdar med dricksvatten? Att göra sig oberoende av
kommunalt renat vatten i trädgården är viktigt samtidigt som det är en rolig utmaning. Det påverkar så gott som alla beslut du tar när du planerar en trädgård. Det
begränsar dig inte, utmanar bara din kreativitet. Eva Mathiasson från Trädgård &
Hantverk vill inspirera till att använda regnvatten i trädgården samt att på andra sätt
göra din trädgård mindre sårbar vid ett förändrat klimat. Inspirerande trädgårdsbilder
från trädgårdar när och fjärran ingår.
Under fikapausen blir det försäljning av bokashiprodukter och böcker.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Lördag 18 maj kl. 10-12 – Växtmarknad
Dags igen för den populära vårtraditionen där våra medlemmar säljer sina växter och
annat som är trädgårdsrelaterat, såsom trädgårdsredskap, böcker och egentillverkade
ting för trädgården. Som vanligt håller vi till på gräsytan öster om ICA Supermarket
och Jysk. Medlemmar som säljer kan köra in på gräsmattan från Planteringsgatan. Vi
vill att alla säljare bidrar med två växter/saker till vårt lotteri. Föreningen HK Björnen
står för försäljning av korv och kaffe. Växtmarknaden är öppen för allmänheten.
Sista-minuten-frågor: Josephine Loderus, är kontaktpersonen tel. 0723-11 55 82.
Tisdag 21 maj – Solnäs Gård och Trädgårdsbutiken Flädie
Ikväll besöker vi Solnäs Gård i Fjelie utanför Lund. Solnäs Gård är en stor fruktodling med gårdsbutik och café som ingår i Kiviks Musteri koncernen sedan 2015.
Här odlas äpplen och päron som sedan förädlas i Kivik. Frukt från odlingen säljs i
gårdsbutiken och används i bakverk i caféet. I gårdsbutiken finner vi hela sortimentet från Kiviks Musteri och annat gott. Trädgårdsbutiken Flädie, plantskolan från
grannbyn, flyttar in på Solnäs Gård nu i vår, och vi gör en rundvandring hos dem.
Kl. 17.30 träffas de som vill fika och handla i gårdsbutiken.
Bindande anmälan för fika: senast 12 maj till Salla på salla.u@telia.com
Kostnad för fika: 100 kr, smörgås, kaffe och liten kaka. Betalas på plats.
Kl. 18.30 besöker vi Gitte Andersson och
Johanna Wong i Trädgårdsbutiken Flädie.
Tjejerna berättar om sin passion för trädgård
och ger oss tips för trädgården. Den mysiga
butiken för er som gillar det lilla extra!
Observera att endast de som vill fika behöver
anmäla sig. Övriga samlas kl.18.30.
Adress: Solnäs Gård, Fjelievägen 112,
237 91 Bjärred

Söndag 9 juni kl. 13-17 – Tre trädgårdar på Söderslätt
Bodil och Robert Lorimer, Grönbyvägen 77-10, Anderslöv har ”En ganska engelsk
Cottage Garden”. De bor i ett hus från 1800-talets senare hälft vid kyrkan i Grönby.
I trädgården, på ca 2700 kvadratmeter och betydligt yngre än huset, har delar tillkommit i omgångar när huset bytt ägare. Med träd, häckar, buskage, ros- och perennrabatter har det under tio år skapats många gömställen undan vinden. I den ”vildare”
delen håller en liten äng på att växa fram, en skön kontrast till den mer kontrollerade.
Lena Nilsson, Grönbyvägen 351-0, Norra Grönby – ”Min trädgård är stor och lantlig,
består av olika avdelningar som bytt skepnad flera gånger. Den har vuxit fram under
trettiofem års tid och är hållen i en blå-vit-rosa färgskala med mycket grönska. Här
finns en skyddad innergård, mycket klippt buxbom, kvarter med pioner, en nyanlagd
rosenträdgård, lundväxter i skuggiga partier och traditionella trädgårdsväxter lite
överallt”. Trädgården är Lenas stora intresse, i den finner hon avkoppling, men även
utmaningar då hon provar på lite ovanliga växter.
Lise-Lotte och Mike Pierce, Önnarp 4, Skurup. Trädgården är på drygt 5000 kvm
och bestod för fyrtio år sedan av ett hav med kvickrot, en gammal torvtäkt, några askar och hamlade pilträd. Nu finns här allt; köksträdgård, perennrabatt, äng, stenparti,
en jättedamm, träd, buskar, allt inramat av höga tujahäckar och popplar som skyddar
mot blåsten. Mike arbetar mycket med den konstnärliga utformningen i trädgården
och Lise-Lotte sår fröer och drar upp nya perenner till rabatterna. Växterna är noggrant utvalda med tanke på deras egenskaper, blomning, färg och form på bladen och
inte minst hur de ser ut på vintern.

Bondpion, Paeonia x festiva, orientalisk julros,
Helleborus orientalis och trädgårdsiris, Iris
germanica.

Torsdag 27 juni kl. 18.30 – Utflykt till Engelska Trädgården
Denna kväll besöker vi Den Engelska Trädgården som Anette Cato och Maria Nilsson
berättade om på vårt årsmöte i januari. Den Engelska Trädgården är en blommande
och charmig besöksträdgård nära Kivik på Österlen. Anette och Maria har skapat
trädgården med inspiration från engelska trädgårdar. Här finns mycket av det de
uppskattar mest i engelska Arts- and Craftsträdgårdar; färgstämda dubbla perennrabatter, rosenträdgård, woodland, äng, växthus, lusthus, allmogeträdgård, köksträdgård, damm och skugghus. Trädgården är på ca 3 000 kvm och är indelad i många
olika rum. Det är en utmaning att göra sitt bästa för att det ska blomma och vara
vackert hela säsongen mellan maj och september, säger Anette och Maria.
Bindande anmälan: senast 10 juni till Salla på salla.u@telia.com
Kostnad: 215 kr per person och i priset ingår entré, guidning och fika.
Efter rundvandringen fikar vi i caféet på Svabesholms Kungsgård. I fikan ingår matig
smörgås, vatten, kaffe och kaka. Betalas på plats, kontant eller med swish. För den
som önskar finns möjlighet att köpa till annan dryck.
Plats: Svabesholms Kungsgård, Svabesholm, 277 35 Kivik.
Hemsida: www.denengelskatradgarden.se

		

Koreansk blomsterkornell, Cornus kousa.

--------------------------------------------------------------------------------------------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
Salla Fischlein 0708-10 12 33
salla.u@telia.com

Vice ordförande och 		
medlemsansvarig		
Marina Bengtsson 0702-90 87 19
info@sjobotradgard.se
				
Kassör
Eva Olsson 0702-510 602
eva.olsson@sjobo.nu

Berit Göransson 0706-73 43 45
berit@trulstorpsnorregard.se

Sekreterare
Pia Nordström 0702-18 74 67
pibo@veberod.com

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

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

Sjöbo Trädgårdsförening
Poppelvägen 16
275 31 Sjöbo
www.sjobotradgard.se
e-post: info@sjobotradgard.se
Bankgiro 5282-2764
Medlemsavgift: 360 kronor

Medlemsrabatt hos följande företag;
Ekbacken Trädgårdsbutik, Lomma 10%
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)
Framsida: Snödroppslök, Allium paradoxum

Foton:Kerstin Persson.

