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Tisdag 23 juni kl 17–20 – Öppen trädgård i Sjöbo
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.
Maj-Britt Sandmark, Oxelgränd 8, har en 800 kvm stor trädgård tillhörande ett
70-talshus där gräsmattan, som tidigare dominerade, nu är borta. Trädgården
ramas in av en fantastisk idegranshäck. Den vildvuxna ligusterhäcken, bildar numera
stommen i woodlandet. Det finns ett japanskt prydnadskörsbärsträd med underbar
blomning i maj. I trädgården finns en 25 meter lång bäck med en fallhöjd på 3 meter
samt en damm. Våtbädd, surjordsparti, stenträdgård samt växthus och rabatter med
Country Cottage-känsla har Maj-Britt anlagt i sin trädgård.
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. 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.
						
Torsdag 25 juni kl 19.00 – Nybörjarträff i Staffanstorp
Berit Göransson, Trulstorpsvägen 195-39, Staffanstorp, söder om Kyrkheddinge, har
en trädgård med kullerstensgård med lavendel och kryddörter, woodland och stora
perennrabatter.
Anmälan senast torsdag 18 juni på e-post: bg.produktion@telia.com eller på
tel 046-24 66 01
Måndag 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 damm, persikoträd, bärbuskar, stenparti och i uterummet har Ulla en
stor samling av pelargoner och bladkaktusar.
Anmälan: senast torsdag 25 juni på
e-post: ualvinsson@gmail.com eller på
tel 0417-142 97

Torsdag 2 juli kl 18.00 – Engelska Trädgården på Svabesholm
Trädgårdsfixarna Maria Nilsson och Anette Cato har anlagt en engelskinspirerad
trädgård på Svabesholms Kungsgård. Den Engelska Trädgården är romantisk och
charmig. Det är en drygt 3 000 kvm stor visningsträdgård som består av många
olika trädgårdsrum, rosenträdgård, woodland, äng, perennrabatter och köksträdgård.
Här finns också butik och café.
Vi träffas vid entrén och därifrån guidar oss Trädgårdsfixarna runt i trädgården.
Efter rundvandringen, som tar cirka en timme, fikar vi i Svabesholms café. Det serveras en matig macka, kaka och kaffe. Därefter har du möjlighet att handla i butiken
eller stanna kvar i trädgården en stund till.
Bindande anmälan: senast 26 juni till Marina på e-post: info@sjobotradgard.se
eller på tel 0416-511 655
Pris per person: 185 kr vilket inkluderar guidning, entré och fika.
Hemsida: www.denengelskatradgarden.se
Onsdag 8 juli kl 18–22 – Trädgårdsprat på Eriksgården
Vi träffas på Eriksgården öster om Sjöbo. Tanken är att du som medlem ska komma
hit, prata trädgård med andra medlemmar och ta en fika på terrassen.
Det finns inget spikat program utan det är tänkt att kvällen ska bli ett forum för
diskussion, plantbyte, förmedling av tips och råd om odling och kul saker du träffat
på i trädgårdsvärlden. Du behöver inte anmäla dej, utan kom som du är!
I augusti upprepar vi Trädgårdprat på Eriksgården.
Hemsida: www.eriksgarden.nu Här hittar du också karta.
Kontaktperson: Marina på e-post: info@sjobotradgard.se eller på tel 0416-511 655

Lummig grönska
i en halländsk trädgård sommaren
2014.

Söndag 12 juli kl 11–17 – Öppen trädgård på sydkusten
Ewa och Bengt Lundh, Granats väg 13 i Smygehamn, har en trädgård på 2 300 kvm.
En nybyggd damm från 2014 har blivit boplats för ätlig groda och salamander. Allt
i grönsaksväg odlas i stora lådor, typ pallkragar. I trädgården finns rabatter med en
blandning av perenner och sommarblommor. Alla sommarblommor driver Ewa själv
fram. Här finns rosor och nästan 100 pelargoner samt ett 50-tal fuchsior och även
fruktträd och bärbuskar. I drivhusen finns grönsaker och pelargoner. Familjen värnar
om djurlivet i sin trädgård och uppsatta holkar välkomnar fåglarna. Fika serveras.
Helen och Christer Andersson, Sänghs Byaväg 18, Stavstensudde, Trelleborg, har
en medelhavsträdgård på 200 kvm med mullbärsträd och olivträd. Stort antal krukor
med vackra växter, bland annat bougainvillea. Här finns många inspirerande detaljer.
Petra och Onnen Böldicke, St Isie Byavägen 322-4, Klagstorp, är keramiker och har
en trädgård på ca 1 700 kvm med 2 anlagda dammar och en porlande bäck. Det är en
trädgård med naturkänsla och mångfald av plantor. Klängväxter, pergolor med rosor
och klematis och en murad ruin, som vindskyddad sittplats, skapar rum med olika
teman.Den uppmärksamma besökaren kan möta drömmande älvor och sovande
drakar. Hon kallar sin trädgård ”Trädgård som i sagornas land”. Plantor till salu.
Söndag 2 augusti – Trädgårdar i Lund och Torna Hällestad
Trädgården i Lund är öppen mellan kl 11–13.
Katarina Johansson, Lantmannavägen 11 i Lund, har en vacker grön stadsträdgård
med mycket formklippt, många marktäckare och olika rum med varierande teman.
Ulla Molins trädgård i Höganäs har inspirerat liksom Nicole de Vésians Provenceträdgård. Trädgården ligger i zon 1, har lerjord och är knappt 700 kvm.
Trädgårdarna i Torna Hällestad är öppna mellan kl 13–16.
Gunnilla Garmer, Sandvägen 26 i Torna Hällestad, har en trädgård där det alltid
finns någon växt som blommar. När huset byggdes i en sandbacke 1982-83 anlades
denna trädgård. Trädgården har skiftat utseende efter behov under åren och till
exempel har man senast planterat några magnolior att njuta av.
Hos Ulrika Odin, Björkendalsvägen 3, i Torna Hällestad, finns en gammaldags trädgård med rosor och många perenner. I växthuset odlas tomater, gurkor m.m.
Från springbrunnen hörs det rogivande ljudet av porlande vatten. Ulrika visar även
sin trädgårdskonst.
Lördag 8 augusti kl 10–17 – Lövestadby Trädgårdsmässa
Lövestad Byalag arrangerar trädgårdsmässa. Plats för mässan är Prästagården,
Lövestad byaväg 43. Byalaget bjuder in utställare och försäljare av plantor och trädgårdsprodukter. Medlemmar i Sjöbo Trädgårdsförening får rabatterat pris på utställningsyta. Läs mer i bifogat annonsblad. Ingen entré för besökare!
Onsdag 12 augusti kl 18–22 – Trädgårdsprat på Eriksgården
Dags för en ny träff på Eriksgården. Se den 8 juli tidigare i programmet.
Kontaktperson: Marina på e-post: info@sjobotradgard.se eller på tel 0416-511 655

Söndag 16 augusti kl 14–17 – Trädgårdsvandring i Ystad
Vi samlas på Vitsippegatan 1 i Ystad. Huset från 70-talet, beläget i västra Ystad på
Bellevueområdet, har en 900 kvm stor trädgård. Här finns en del ovanliga träd och
växter såsom katsura, ginkgo, sydbok, pimpernöt och kaukausisk vingnöt. Karin
Erlandsson guidar oss sedan vidare i några privata trädgårdar i Ystad.
Anmälan: senast måndag 3 augusti till Eva, e-post: eva.olsson@sjobo.nu eller
på tel 0702-510 602. Begränsat antal deltagare!
Pris per person: 100 kr som betalas efter bekräftad anmälan och senast 7 augusti på
bg 5282-2764. I priset ingår guidning och dryck.
Lördag 22 augusti kl 09.00–16.00 – Utflykt till Fredriksdal i Helsingborg
Bussen avgår från ICA Kvantums parkering, Sjöbo. Fredriksdal är både en landskapsbotanisk trädgård och ett friluftsmuseum. Fredriksdals köksträdgård är helt unik i
sin mångfald av kulturhistoriska grönsaker, frukter och rotfrukter. Trädgårdsmästare
Philippe Hässlekvist (Plöninge), som ansvarar för Fredriksdals köksväxtodling, har
under många år odlat och informerat om såväl vanliga som udda gammaldags köksväxter. Philippe är vår guide när vi besöker köksväxtträdgården. Efter guidning i
köksträdgården äter vi egen medhavd picknickkorg. Därefter vandring på egen hand
i parken. Besök gärna Butik Flora Linnea, med stort utbud av rosor och perenner.
Bussen tillbaka till Sjöbo avgår från Fedriksdal kl 15.00.
Bindande anmälan: till Eva senast fredag 21 juli, e-post: eva.johansson@sovde.nu
eller på tel 0416-161 04.
Pris per person: 350 kr i vilket ingår bussresa, guidning och entré. Avgiften betalas
efter bekräftad anmälan senast 3 augusti på bg 5282-2764.
Lördag 12 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. Växtmarknaden är öppen för allmänheten.
Kontaktperson för sista-minuten-frågor: Ulla på 0706-52 54 96
Söndag 20 september kl 11.00 –
Perennavandring på Åbergs
Lena Drameus-Åberg visar oss runt i perennsortimentet. Hösten är här och nu finns det
massor av nya plantor i plantskolan. Efter
vandringen kan man ta en lunchfika i caféet
eller handla innan plantskolan stänger kl 16.
Samling vid caféet.
Pris per person: 50 kr som betalas på plats.
Begränsat antal deltagare.
Bindande anmälan: senast 11 september till
Pia, e-post: pibo@veberod.com eller på
tel 046-850 68.

Onsdag 23 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 8 oktober kl 19.00 – Blötbäddar
Pia Myrberg bor på en sandås två mil söder om
Stockholm. Läget är mycket torrt och magert men
eftersom hon vill odla lundväxter och annat som
kräver mer än en sandås kan ge, så bygger hon blötbäddar. En blötbädd är ett parti i trädgården med en
vattenreservoar i botten, alltså inte en blöt växtplats,
som namnet skulle kunna antyda. Det finns många
anledningar till att bygga blötbäddar och nu kommer
hon till oss för att berätta om dem, och om hur hon
gör. Hon kommer också att visa sin trädgård och sina växter genom bilder. Pia tar
med sig lökar till försäljning från sin lilla plantskola Torvan.
Hemsida: www.torvan.nu
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3 i Sjöbo
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Anisisop, Agastache
och solhatt, Echinacea.
Ovan nävan
’Rozanne’.

Torsdag 29 oktober kl 19.00 – Italienska trädgårdar
Trädgårdsturisten Ann Larås är journalist, författare och arrangerar resor till vackra
trädgårdar i Europa och Sverige. Ikväll ska hon berätta om och visa bilder från ett
antal italienska pärlor. Lite ur innehållet i kvällens föredrag om Italien; Trädgårdar
i landskapet, Lazio och staden Rom, Pompejis stadsträdgårdar, renässansträdgårdar,
Toscana, Florens, medelhavsväxter, cypresser, arkitektur, siktlinjer, buxbomsparterrer, Amalfikusten, sagoträdgården Ninfa med rosor och ruiner, formklippt, Villa
Gamberaia. Magiskt och romantiskt, perfekt i oktobermörker!
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3 i Sjöbo
Onsdag 10 november kl 19.00 – Odlingsinspiration i bagarstugan
Vi träffas i Vismarlövs Café & Bagarstuga och äter en god soppa i hemtrevlig miljö.
I butiken säljs nybakat bröd, honung från egen bigård och hemgjord marmelad.
Magnus Wändel har varit perennodlare i 20 år. Han har under dessa år byggt upp
vetskapen om hur man bäst odlar sunda och prisvärda perenner. Han berättar om
odlandets mysterium och delar med sig av sina erfarenheter. Tips: www.perenner.se
Bindande anmälan: senast 4 november till Berit, e-post: bg.produktion@telia.com
eller på tel 046-24 66 01. Begränsat antal deltagare.
Pris per person: 100 kr i vilket ingår soppa med bröd, kaffe o kaka. Betalas på plats.
Adress: Eksholmsvägen 357, 233 76 Klågerup
Onsdag 2 december kl 19.00 – Julmys på Husargården
Ingrid och Jörgen tar emot oss på Husargården norr om Sjöbo. Dit kommer Anna från
Zorina Blomsterhandel och inspirerar oss inför julen. Vi äter något julinspirerat och
därefter serveras kaka och kaffe. Läs om Husargården på www.husargarden.se
Bindande anmälan: senast 23 november till Marina, e-post: info@sjobotradgard.se
eller tel 0416-511 655. Begränsat antal deltagare.
Pris per person: 175 kr i vilket ingår mat, dryck, kaka och kaffe. Betalas på plats.
Adress: Hörbyvägen 301-15, kör norrut från Sjöbo, passera väg 104 mot Harlösa, på
backkrönet sväng vänster in på grusväg.
_________________________________________
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 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: 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)
Foto: Kerstin Persson

