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Tisdag 20 juni kl.18.30 – Hannas trädgård på Kulturens Östarp
Välkommen till Kulturens Östarp där vi gör en rundvandring i Hannas trädgård med
anor från 1800-talet. Det är en allmogeträdgård som hör till korsvirkesgården Gamlegård. Trädgården har bevarats efter Hanna Jöns Persson (1850-1922) som var en
mycket trädgårdsintresserad och konstnärlig kvinna. Kulturens trädgårdsmästare står
för guidningen. Efter 45 min rundvandring är det dags för picknick i det gröna.
Samling vid huvudentrén. Tag med din egen fikakorg!
Bindande anmälan: senast 15 juni till Berit på e-post: berit@trulstorpsnorregard.se
Pris per person: 100 kr (entré, guidning). Betalas på plats. Begränsat antal deltagare.
Torsdag 29 juni kl.17.30 - 20.30 – 2 x Öppen trädgård
Hos Gunnel Persson, Arendala smedja 683, 224 80 Lund (cirka 2 km öster om Lund),
finns en trädgård som skapats efter mottot ”själv är bästa dräng”. Här finns miljödammar, rosenbåge, kupol och en bäck som rinner genom trädgården, det mesta förverkligat av Gunnel själv. Rosor och andra växter klättrar på järnställningar i en trädgård
som inbjuder till vila och avkoppling.
Lena Jönsson Hultman, Flyingevägen 5 i Södra Sandby, kallar sin trädgård för
Däldens Trädgård. Den ligger i en sluttning längs med Sularpsbäcken i Södra Sandby,
därav namnet Dälden som är ett äldre ord för ’liten dalgång’. Tomten är på dryga
2500 kvm och omringad av stora träd och därför ganska parklik. Här finns en uteplats med en gammal brunn, skuggiga fuktplanteringar och ett gammalt hönshus som
gjorts om till växthus. Längs fasaden mot söder ligger en inglasad altan med frodiga
vinstockar och fikon. I trädgården finns stora perennplanteringar, rosenträdgård och
terrasserad kryddgård.
Lördag 1 juli - söndag 2 juli kl.10-16 – Öppna trädgårdar på Söderslätt
Arrangemanget Öppen trädgård Söderslätt är tillbaka. Öppen trädgård är en trädgårdsrunda öppen för alla trädgårdsintresserade. Utställarna finns utspridda över hela
Söderslätt och består främst av privatpersoner som öppnar upp sina trädgårdar för
besökare, men även av speciella trädgårdsbutiker och medlemmar i trädgårdsföreningar. Arrangemanget drivs av entusiaster på ideell basis. Information om trädgårdarna och karta hittar man på www.oppentradgardsoderslatt.se

Onsdag 5 juli kl.18.30 - 20.30 – Ekbacken Trädgårdsbutik i Lomma
Vi besöker Ekbacken 939 i Lomma och Monica Jönsson, som är medlem i vår förening. ”Efter ca 15 år i trädgårdsbranschen kände jag mig redo för en egen Trädgårdsbutik. Jag brinner såklart för rosor då de varit en stor del av mitt arbete under många
år. Att hitta det bästa och odlat så nära som möjligt, är min filosofi. Jag erbjuder växter efter säsong - då de är som vackrast! Det innebär att sortimentet hela tiden lever”.
Monica berättar om sitt företag och sedan är det fritt att vandra runt.
Kl 19.30 berättar Monica om rosor för de som är intresserade. En enkel kopp kaffe
serveras och glass finns att köpa. Ekbacken erbjuder oss som medlemmar 10%.
Plats: Brohusvägen 9, Lomma

Torsdag 13 juli kl.18.30 – Luktärtsfestival
Trädgårdsentusiasten Cecilia Wingård har fascinerats av frön och odling sedan
barnsben. Inget doftar så magiskt som gammaldags luktärter menar Cecilia. Hon
odlar mer än 30 gamla sorter från England, Nya Zeeland och USA som har kvar sin
ljuvliga doft och underbara blommor. I juli arrangerar hon en luktärtsfestival i sin
trädgård i Rugerup 182, Hallaröd, en grönskande idyll mitt i Skåne. Vi träffas hos
Cecilia och blir guidade bland ljuvliga luktärter. Kaffe och muffins och luktärtsplantor till salu. Välkommen att njuta av blomster och humlesurr!
Vägbeskrivning: Tag väg 13 (113) mellan Höör och Eslöv. Mitt emellan dessa orter
går en väg mot Hallaröd. Det står Hallaröd 6 och Rugerup 4 på skyltarna mot höger
om du kommer från Höör. Kör prick 3 km. Parkera bilen i hagen en liten bit innan
huset. P.g.a. vattenbrist saknas toalett.
Söndag 16 juli – Korsvirke och trädgårdar på Österlen
Kaffestugan har anor från 1930 när Hilda Nilsson började servera kaffe med hembakat
här. Här finns en English Cottage-trädgård med generösa perennrabatter, så kallade
mormorsrabatter med rosor, pioner och lavendel. Ett silverpäron och gamla fruktträd
ger skugga åt caféborden. Vi fikar på Kaffestugan Alunbruket kl.14.00-15.45. Ett
underbart tillfälle för en god fika i trivsam miljö! Plantförsäljning.
Vill du boka plats för fika, skicka då ett mail till Pia, pibo@veberod.com före 10 juli.
Hemsida: www.alunbruket.com
Mellan kl.16-18 besöker vi Lene Östergaards och Sjaak Bevelaars gamla anrika
fyrlängade korsvirkesgård Illstorps Östergård, Illstorp 126, 273 57 Brösarp, som
omges av en fantastisk rosenträdgård. Här kan man se 200 olika sorters rosor i
vackra samplanteringar med perenner.
Klätterrosor slingrar sig upp i underbara
pergolor. Här finns ovanliga träd och
buskar, köksträdgård och flera sittplatser.
Hemsida: www.illstorpsostergard.com

Malvor och lejongap ger sommarkänsla

Tisdag 1 augusti kl.18.30- 21.30 – Ståltråd för trädgården
Vi gör vackra ting för trädgården av ståltråd under ledning av Annika Roslund i Årröd. Kvällen startar med genomgång och därefter får skaparlusten ta över när vi sitter
i Annikas mysiga växthus och skapar fina alster som sländor, hjärtan, ljuslyktor m.m.
Pris per person: 300 kr inkl. fika och material som betalas kontant på plats.
Bindande anmälan: senast 15 juli på e-post: info@sjobotradgard.se
Plats: Årröd 7023, 242 91 Hörby. Max 10 deltagare.
Lördag 12 augusti - söndag 13 augusti – Sommarmöte RST i Sörmland
Sommarmötet för alla RST-medlemmar. I år är det Sörmlands tur att bjuda in till
Riksförbundet Svensk Trädgårds sommarmöte, då fyra trädgårdsföreningar tillsammans står som värdar. Information i Hemträdgården 2:2017.
Måndag 14 augusti kl.17.30 – Trädgårdsbesök i Södra Sandby
Vi samlas på Almbacken 17.30 och delar upp oss i två grupper.
Maria Dremo Sundström, Almbacken, Näktergalsvägen 51. Grön och frodig
villaträdgård med flera rum och sittplatser, både i sol och skugga. Lugn färgskala
med tydliga former, formklippt blandas med bambu och yviga gräs. Maria driver
Almbacken Trädgårdsdesign.
Anna Malm, Näktergalsvägen 18. Anna älskar sitt vandringsstråk i trädgården.
Pergolor, tak i trädgården som skapar olika rum, många sittplatser, mycket lavendel,
salvia och klotformade växter. Gröna växter dominerar i trädgården.
Monika Svensson, Näktergalsvägen 13. Engelskinspirerad trädgård med många
små häckar, lönnar, hostor, myrten (den äldsta plantan 25 år gammal), pergolor, litet
växthus med olika pelargoner.
I västra delen av Näktergalsvägen, nära Almbacken finns en parkering annars parkerar man längs Näktergalsvägen.
Bindande anmälan senast 10 augusti till Berit: e-post: berit@trulstorpsnorregard.se
Pris: 40 kr per person, betalas på plats.
Torsdag 24 - söndag 27 augusti – Resa till IGA Berlin 2017
Vi gör en fyra dagars bussresa till den stora internationella trädgårdsutställningen IGA
Berlin 2017. I resan ingår en heldag på IGA-utställningen, besök i privata trädgårdar,
besök i Karl Foersters inspirerande visningsträdgård, stadstur i Berlin och plantskolebesök. Information om resan, pris och anmälan till denna hittar du på vår hemsida.
Onsdag 30 augusti kl.18.30 – Besök på Orelunds Fruktodling
Släktgården Orelund ligger precis norr om Lilla Viks golfbana, mellan Simrishamn
och Kivik vid Österlens kust. Här ligger Orelunds odlingar, gårdsbutik och trädgårdscafé vackert belägna mitt i det böljande fruktriket, där de första äppelträden
planterades redan i slutet av 1800-talet.
Vi som driver Orelund idag heter Britt och John Orelind. Gården har varit i familjen
Orelinds ägo sedan år 1892 och drevs till att börja med enbart som lantbruk.

Drygt hundra år senare, 1989, bildade vi företaget
Österlentomater AB och byggde samma år ett växthus
på 4.000 kvadratmeter. Vår drivkraft är att ge våra
konsumenter möjlighet att köpa svenska, färska och
närodlade produkter.
Vi får en guidad rundtur av John som delar med sig
av sin digra kunskap. I butiken kan vi köpa tomater,
gurka, äpple och en massa andra godsaker.
Kaffe och liten kaka serveras. 			
Plats: Orelund 1, 272 95 Simrishamn 		

Strandiris, Iris sibirica

Lördag 2 september kl.10-12 – Höstväxtmarknad
Vi håller till på gräsytan öster om ICA Supermarket och Jysk. Förutom plantor
och växter kan du sälja t.ex. trädgårdsredskap, böcker och egentillverkade ting för
trädgården. Medlemmar som säljer kan köra in på gräsmattan från Planteringsgatan.
Säljare skänker två växter till vårt lotteri. Växtmarknaden är öppen för allmänheten.
Österlen Tulpaner, som vi besökte i maj, är på plats och säljer sina fina tulpanlökar.
Kontaktperson: för sista-minuten-frågor, ring Ulla på tel 0723-87 87 65
Tisdag 26 september kl.19.00 – Holländska trädgårdar
Vackra trädgårdar har gjort att Holland har blivit en stor konkurrent till England när
det gäller spännande trädgårdsbesök. Många plantor, träd och buskar i våra trädgårdar kommer från de holländska plantskolorna. Denna kväll får vi veta mer om Holland som trädgårdsland, hur man kan planera sin resa och många tips på stora som
små trädgårdspärlor och plantskolor.
Elsebet Borg, driver företaget Vallmoresor och arrangerar trädgårdsresor i det lilla
formatet. Ett stort trädgårdsintresse odlar hon i egna trädgården i Ystad.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Tisdag 10 oktober kl.18.30 – Fågelmatare av pile
Vi flätar pile till fågelmatare under ledning av Annika Roslund. Kvällen startar med
genomgång och därefter får skaparlusten ta över när vi sitter i Annikas mysiga stall.
Annika har många års erfarenhet att skapa av pile och är en van kursledare.
Max 10 deltagare. Möjlighet att handla
Annikas egentillverkade vackra ting.
Kostnad: Pris per person 300 kr inkl fika
och material som betalas kontant på plats.
Bindande anmälan: senast 1 okt
på e-post: info@sjobotradgard.se
Plats: Årröd 7023, 242 91 Hörby
Höstanemon, Anemone tomentosa
’Whirlwind’

Färgglad tulpanodling på Österlen Tulpaner i
början av maj.

			

Växtmarknad

Kryddor och örter hos Lödde
Handelsträdgård.

Tisdag 24 oktober kl.19.00 – Enköping som Trädgårdsstad
Stefan Mattson, tidigare stadsträdgårdsmästare, berättar om bakgrund och utveckling av Enköpings parker från början av 80-talet när han anställdes som stadsträdgårdsmästare i staden. Han ville göra Enköping intressantare, grönare och mer trivsam och samtidigt skapa något långsiktigt som inte behövde göras om varje år. Stefan
presenterar fickparker, som är s.k. miniparker, planteringar och naturligtvis Drömparken med sina spännande växtmaterial. Missa inte denna fantastiska berättelse.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Torsdag 16 november kl.19.00 – Trädgård på mormors vis
Dan Rosenholm är trädgårdsskribent och fotograf. Trädgård har varit hans stora
intresse i mer än trettio år. Han har skrivit flera böcker om trädgårdsdesign. Dan ska
prata om ”Att skapa en mormorsträdgård”. Då tänker man på något romantiskt, vilt
och vackert, men vad är det som kännetecknar en mormorsträdgård? Vilka förutsättningar krävs, vilka växter ska man välja och får man till rabatterna där växterna
väver in i varandra? Vad skiljer denna trädgårdstyp från en skånsk allmogeträdgård?
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Torsdag 23 november kl.18.30-20.30 – Jul hos Nilssons Blomsterhandel
Stina och Mårten på Nilssons Blomsterhandel i Veberöd tar emot oss och berättar
om odling och trender inför julen. De odlar julstjärnor, hyacinter och annat inför jul.
Det blir en härlig upplevelse med ett hav av julstjärnor i kvällstända växthus tillsammans med alla julens dofter. Glögg med pepparkakor serveras och fina erbjudanden
gäller under kvällen! Vi ses på Sjöbovägen 21 i Veberöd.
Jul med TrädgårdsRutan – Två kurskvällar i november
Tisdag 28 nov kl.19.00 - Adventsljusstake & mindre jularrangemang. Klä ljusstaken
med vackra material från naturen, vi använder kottar, nötter och små äpplen. Adventsstaken blir en fin prydnad för bordet under hela december.
Onsdag 29 nov kl.19.00 - Ljusfat & mindre jularrangemang. Ett stort fat, blockljus
och lera som dekoreras med gran, kuddmossa, hyacint, taklökar, nötter och kanel.
Arrangemanget ger ett stämningsfullt ljus och sprider härliga dofter av jul.
I båda kurskvällarna ingår ett mindre oasis arrangemang. Max 8 deltagare per kväll.
Kursavgift: 450 kr per person inkl. allt basmaterial och julig fika. Om du använder
extra material utöver basmaterial tillkommer en kostnad som betalas på plats.
Bindande anmälan: senast 20 november till info@sjobotradgard.se
Plats: TrädgårdsRutan, Ängavägen 11, Veberöd.
------------------------------------------------------------------------------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 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

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: 320 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)
Foto: Omslag, Solhatt, Echinacea purpurea ’Alba’ och E. purpurea ’Wuschelkopf’ - Kerstin Persson.
Övriga foton: Salla Fischlein, Eva Olsson och Kerstin Persson.

