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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
Medlemsrabatt hos följande företag;
Tofta Trädgård, Sjöbo 10%
Flyinge Plantshop, Flyinge 10% (trädgårdsväxter)
Tirups Örtagård, Staffanstorp 10%
Blomsterhörnan, Sjöbo 10%
L:a Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 10%
Frenninge Trädgård 10%
Ystad Plantskola 10%
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Omslagsfoto: Kaktusdahlia Foto: Eva Olsson

Höstprogram
2010

Onsdag 22 september kl. 19.00 – Engelska trädgårdar
Karin Lagergren arrangerar varje år trädgårdsresor ut i Europa genom sitt företag
Karins Trädgårdsresor. Ett stort intresse för trädgård och uppdrag som researrangör i
Trädgårdsamatörerna, bidrog till att hon startade sitt företag. Hon erbjuder resor till
England, Frankrike och Italien genom företaget som hon drivit sedan 2003.
Ikväll får vi följa med på en resa till “Engelska trädgårdar”, där både mer kända
trädgårdar och privata trädgårdar ingår i resan.
Hemsida: www.karins-tradgardsresor.se
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Måndag 4 oktober kl. 18.30 - 20.30 – Öppet Hus
Växtkraft Garden Rosenhagens i Skåne Tranås bjuder in föreningens medlemmar till
Öppet Hus. Det bjuds det på fika och vi firar Kanelbullens dag. Erbjudande för våra
medlemmar under kvällen. Henrik Stridh finns på plats och svarar på frågor om frukt
och bär. Du är välkommen när du vill under kvällen. Hemsida: www.vaxtkraft.nu

trädgården. Vägen till livet som trädgårdsmästare började i mitten på 60-talet i den
nordengelska industristaden Sheffield. I början av 90-talet kom han till Sverige. Just
nu är John Taylor aktuell i Trädgårdsfredag som visas i höst på SVT. Det ska handla om “Att odla i sin trädgård” när vi ikväll träffas på Eriksgården i Hörr utanför
Sjöbo. Anna-Karin med familj presenterar Eriksgården, bärodling, gårdsbutik och
café. Under kvällen serveras en höstlig måltid, något sött och kaffe. Möjlighet att
handla i gårdsbutiken.
Vägbeskrivning: Från riksväg 11 svänger ni mot Vanstad, kör ca 500 m, sväng vänster mot Tolånga. Efter ca 2 km kör ni rakt fram på grusvägen och är framme efter
300 meter. Det är skyltat från väg 11. Hemsida: www.eriksgarden.nu
Plats: Eriksgården, Hörrs byaväg 272, 275 92 Sjöbo
Bindande anmälan; senast måndag 1 november till Marina, obs! kvällstid,
tel 0416-51 16 55 eller på e-post: info@sjobotradgard.se
Kostnad per person: 175 kr för mat inkl bröd, sallad, vatten o kaffe.

Lördag 16 oktober kl. 11.00 – Pumpor och Gunnarshög

Torsdag 9 december kl. 18.30 - 21.30 – Julaktivitet

Vi träffas på Boställets Grönsaker, Österlenvägen i Löderup. Leif Nilsson berättar om
pumpaodlingen och vi får tillfälle att handla pumpor. Därefter går färden vidare till
Gunnarshögs Gård. I butiken finns kallpressad rapsolja och även hud- och hårvårdsprodukter, baserade på rapsolja från Gunnarshög, men även vinäger, marmelad och
trätjära. Efter en kort presentation blir det på fika i gårdscaféet.
Bindande anmälan till Ulla senast 11 oktober på tel 0417-142 97 eller på e-post:
ualvinsson@gmail.com Hemsida: www.gunnarshog.se
Kostnad: 70 kr, i priset ingår fika. Betalas på plats. Karta se baksida brev.

Under flera år har vi fått förfrågningar från medlemmar om att boka en julaktivitet
hos Jenny Strandh i Oxie. I år blir det av! Vi åker till Oxie och Blomsterskolan, en
gård i sekelskiftesmiljö, och kombinerar kreativitet och inspiration i en fantastisk
miljö. I kursavgiften ingår undervisning och allt material för 2 olika fantasifulla
och juliga blomsterkreationer som du tar med dej hem. Vi fikar och gör ett besök i
Jennys butik bland växter och trädgårdsinredning. Begränsat antal platser, först till
kvarn.... Meddela om du vill samåka/har plats för flera i bilen.
Plats: Jenny Standhs Blomsterdesign Kullaholmsvägen 2, 238 37 Oxie
Bindande anmälan; senast mån 15 november till Marina på obs! kvällstid,
tel 0416-51 16 55 eller på e-post: info@sjobotradgard.se
Avgift betalas på bg efter bekräftad anmälan. Hemsida: www.blomsterdesign.nu
Kostnad: 450 kr (inkl allt material, kaffe och kaka). Karta se baksida brev.

Onsdag 20 oktober kl. 19.00 – Trädgårdsfixarna
Maria Nilsson och Anette Cato är två trädgårdsentusiaster vars stora passion var allt
som hade med trädgård att göra. 2005 omvandlade de sin hobby till sitt arbete och
bildade Trädgårdsfixarna på Österlen. De ritar, planlägger och sköter trädgårdar
i hela Skåne. Under sin tid som företagare har de skapat ett femtiotal trädgårdar på
Österlen och runt om i Skåne. Inspiration till sina trädgårdar hämtar de framför allt
från englska trädgårdar och gammeldags torpträdgårdar. “Vi är inte så mycket för
stenöknar och minimalistisk kyla. Vi gör trädgårdar man blir glad av.” skriver de på
sin hemsida. Kom och inspireras av tjejernas bilder när de berättar om “Så här skapade vi våra kunders trädgårdar - före och efter-bilder”.
Hemsida: www.tgfixarna.se
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Fredag 12 november kl. 19.00 – Taylor på Eriksgården
Till vardags är han trädgårdsmästare i Slottsträdgården och sedan 2007 ansvarig för
Malmö stads flerfaldigt prisbelönta blomsterprogram och alla vackra planteringar
som finns i staden. Han ser som sin stora uppgift att få folk inspirerade att odla i

Tisdag 15 februari kl. 18.30 – Årsmöte och dagliljor
Vi inleder kvällen med årsmötesförhandlingar. Därefter lyssnar vi på Anette Nilsson, en inbiten trädgårdsodlare med stort intresse för köksodling på “franska” och
dagliljor mm. Vackra träd och buskar planterar hon också gärna. Hennes trädgård
ligger på skånska landsbygden i Boäng och är dryga 6000 kvm stor. Föredraget
ikväll har rubriken “Dagliljor - fakta och frestelser”. Anette går igenom många
av termerna kring dagliljor; diploider, tetraploider, evergreen, dormant, sånt som är
bra att veta om man skall beställa från utlandet (där de flesta roliga sorter finns). Det
blir bilder på både favoriter, olika hybridsörers sorter och på hennes egna frösådder.
Föreningen bjuder på fika.
Hemsida: www.dagliljan.se
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

