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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: Lunddocka, Glaucidium palmatum Foto: Ulla Alvinsson

Vårprogram
2011

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 bl.a. köksodling på “franska”
och dagliljor. 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; diploid, tetraploid, evergreen, dormant, sådant som är bra
att veta om man skall beställa från utlandet (där de flesta roliga sorter finns). Det blir
bilder på både favoriter, olika hybridisörers sorter och på hennes egna frösådder.
Hemsida: www.dagliljan.se Föreningen bjuder på tårtkalas.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Skånsk Trädgård, 3-6 mars, Jägersro, Malmö – www.skanskatradgardar.com

Onsdag 9 mars kl. 19.00 – Nävor
Ulla Hårde är journalist, författare och fotograf och dessutom en passionerad
trädgårdsmänniska. I sin bok om “Nävor”, vilket också är titeln på kvällens föredrag,
skriver Ulla om den perfekta nybörjarväxten. Nävor har många fördelar, de växer så
det knakar, de är bra som marktäckare och de trivs i både sol och skugga. Ulla pratar
om denna lättodlade perenn och ger oss råd och tips om odling och sortval.
Hemsida: www.ullaharde.se
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Tisdag 29 mars kl. 18.30 – Trädgårdar på Chelsea Flower Show
Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell, Ark MSA, arbetar med landskapsgestaltning av
offentliga platser och trädgårdsmiljöer. Ulfs arkitektoniskt utformade trädgårdar har
blivit uppmärksammade både i Sverige och utomlands. I föredraget förmedlar han
sin stora kunskap om trädgårdens arkitektur och design, om valet av växter och om
förhållandet till den omgivande naturen. Föredraget handlar också om trädgårdarna
på Chelsea Flower Show där han 2007 gjorde succé med sin hyllning till Linné och
vann guldmedalj. 2009 upprepade han sitt vinnande koncept med en ny trädgård och
blev då även “Best in Show”. Ett aktuellt projekt är utvecklingsplanen för stadsparken i Lund. Kvällens föreläsning är ett samarrangemang med Färs & Frosta Sparbank, som även deltar med en presentation under kvällen.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Lördag 9 april kl. 13.00-15.00 – Plantbutiker i Malmö
Trädgårdspaletten är en kombination av handelsträdgård och botanisk trädgård. Här
finns växthus med tropisk djungel och växthus med bananodling. Man har egen odling av bl a fuchsior, pelargoner och sommarens alla växter. Vi träffas på Trädgårdspaletten, Stattenavägen 5 i Malmö kl. 13.00 och går på rundvandring i växthusen
med Bengt Mårtensson, som även berättar roliga historier och anekdoter om växter.
Vi får råd om hur man odlar och sköter växter, både inne och ute.

För er som vill, finns möjlighet att besöka Trädgårdshandel i Limhamn, Västanvägen 5, innan besöket på Trädgårdspaletten. Ett företag med stort utbud av perenner, buskar och träd, där vi genom RST har 10 % på inköp av trädgårdsväxter.
Bindande anmälan till Eva senast fredag 1 april på tel 0416-129 66, kvällstid eller
e-post: eva.schold@hotmail.com
Hemsida: www.tradgardspaletten.se och www.tradgardshandel.se
Kostnad: 50 kr, betalas på plats. Karta, se baksidan av brevet.

Onsdag 27 april kl. 19.00 – Vilda grannar i trädgården
“Vilda grannar: Om trädgård och biologisk mångfald” är ämnet för kvällens föredrag med Ulrik Alm. Han arbetar på Studiefrämjandet i Helsingborg och har gröna
rötter i Naturskyddsföreningen. Han har också många uppdrag som närnaturguide.
När det gäller biologisk mångfald ska det gärna vara ”ruffligt”, skrovligt och ojämnt.
Då kan livet få fäste. Ulrik pratar om växter som ger en bra miljö för fåglar, insekter
och djur i trädgården, om holkar och bon och om att plantera en fjärilsträdgård. Det
är viktigt att ta hand om de små invånarna och skapa en bra miljö för dem.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Lördag 21 maj kl. 11.00-13.00 – Växtmarknad
Växtmarknad i parken bakom Sjöbo Gästgivaregård. Har du överskott av sommarplantor du vill sälja, perenner du vill dela med dig av, trädgårdsböcker eller några
överblivna trädgårdsredskap som inte används? Vi välkomnar er som tillverkar egna
trädgårdsting till en marknad fylld av kreativitet och skaparlust. Möjlighet att fika på
Gästis terrass. Obs! Start försäljning 11.00. Efter kl 12.00 kommer växtmarknaden
att vara öppen även för allmänheten.
Plats: Parken bakom Sjöbo Gästgivaregård.

Lördag 28 maj kl. 10.00 – Plantskolor och rhododendron
Vi träffas på Löddeköpinge Plantskola, Landskronavägen 166. Plantskolan drevs
under många år av Heidi Palmgren, men sedan 2001 driver sonen Daniel företaget.
Det finns ett stort sortiment av trädgårdsväxter och vi får en presentation av detta.
Vi åker vidare på ett studiebesök hos Wändels Perenner. Växter producerade här
hittar man hos de flesta välsorterade Garden Center i Sverige. Företaget har ingen
försäljning till privatpersoner. Sortiment som just nu är populärt och på uppåtgående
är kryddor, gräs och marktäckare. Medtag fikakorg till lunchen!
Vi avslutar dagen med ett trädgårdsbesök hos Lennart Mohlin i Löddeköpinge.
Här finns en trädgård på 5 000 kvm fylld av rhododendron, azaleor och magnoliabuskar. Träbeklädda gångar leder in i en del av trädgården som innehåller stenar och
vatten, skapad med inspiration från Japan. Det är en fantastisk trädgård!
Bindande anmälan; senast fredag 20 maj till Marina på tel 0416-51 16 55, kvällstid eller e-post: info@sjobotradgard.se
Hemsida: www.loddekopingeplantskola.com och www.wandels.se
Kostnad: 50 kr, betalas på plats. Karta, se baksidan av brevet.

