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Sjöbo Trädgårdsförening – Sommar 2021

Lördag 3 juli kl.11-15 – Öppna trädgårdar och plantskola i Ystad
Marikas trädgård i Källesjö
Villaträdgård 1200 kvm med små gångar, woodland, träd, buskar, rosor
och perenner. Växthus. Formklippt liguster och buxbom. Välkommen
till mitt lilla paradis.
Adress: Marika Tirén, Källesjövägen 67, 271 57 Ystad
Vivekas trädgård
Stor rufsig trädgård, en villatomt 2600 kvm, bikupor, grönsaksodlingar,
växthus, rosor, perenner, fruktträd.
Adress: Viveka Stoltz, Källesjövägen 65, 271 57 Ystad
Marikas trädgård
Lilians trädgård inne i Ystad
Liten villaträdgård med olydiga växter. Ingen gräsmatta, lite gångar och gömda uteplatser,
klängrosor och perenner i all sköns blandning.
Adress: Lilian Lugnér, Gråbergsgatan 2, 271 36 Ystad
Sydplant – Plantskola med träd och buskar
På Sydplant finns många träd och buskar. Här hittar man även lite ovanligare växter som till
exempel tulpanträd, silverpäron, valnöt och kejsarträd. För den som gillar fruktträd finns bland
andra fikon, persika, mandelträd, mullbär och kvitten. En liten pärla mitt i villaområdet.
Plantskolan ligger i närheten av Marikas och Vivekas trädgård.
Adress: Anders Ståhls väg 4, 271 57 Ystad
Hemsida: www.sydplant.se
Anmälan: senast 30 juni till Ann-Louise, e-post ann-louise.malmgren@sjobo.nu
Anmälan krävs för att besöka trädgårdarna. Deltagarna delas upp i fyra grupper med max 10
personer per grupp. Alla grupper startar kl.11.00 i olika trädgårdar. Grupperna cirkulerar sedan
runt i trädgårdarna efter det schema din grupp tilldelas. Besök i sista trädgården kl.14-15.
För att få ett jämnt flöde på besökare, vill vi att ni följer de tider som är angivna i tidsschemat för
din grupp.

Bilder från Vivekas och Lilians trädgård

Tisdag 6 och onsdag 7 juli kl.16-20 – Öppna trädgårdar i Marieholm
Maiken Lundin och Bengt Persson flyttade till Klaragatan 12 i Marieholm 2009.
Då var huset blått, det fanns en carport och trädgården
var i stort sett obefintlig. Numera är huset rött med
vita knutar med en häck av vidjehortensia utmed
gatan, det finns garage och uterum. Trädgården har
byggts upp från grunden med stödmurar,
plattläggning, häckar, träd, buskar med mera. Tidigare
fanns även en damm med näckrosor, guldfiskar och
koikarp, gropen är kvar men i stället finns växter i den
och en liten uteplats intill. Det finns olika sorters bär
och grönsaker men även många olika sorters växter
som tillsammans blivit en liten oas i villaområdet.
Karolina Bozic med familj flyttade till Onsjögatan 12 i Marieholm 1978. Numera bor hon själv
och sköter om trädgården på egen hand. Det finns en del träd på tomten som till exempel ett
italienskt kvittenträd, italienskt hasselnötsträd, äpple-, päron- och plommonträd. Ca 20 sorters
gammeldags rosor i olika färger. Hon har minst 20 sorters pelargoner varav en som är mer än 100 år
gammal. Fuchsior, nerium och lagerblad med mera. En rosmarinbuske och perenna nejlikor från
Italien växer i trädgården. Det finns vinbärsbuskar, hallon och jordgubbar. Dessutom odlar hon
grönsaker som t.ex. sockertopp och sallad från Italien. Ni har kanske listat ut hennes ursprung...
Anmälan: senast 1 juli till Lena-Britt, lenabrittcato@outlook.com
För både tisdag 6 och onsdag 7 juli, gäller att du kan anmäla dig till någon av följande tider:
klockan 16, 17, 18 eller 19. Meddela önskad dag och klockslag i samband med anmälan.
Deltagarna delas upp i grupper om 10 personer. Är gruppen du önskar vara med i fullbokad
meddelar vi vilken grupp det finns plats i. Du får en bekräftelse på din anmälan via mejl.

Augusti – Blomsterkväll hos Vombsjö Flowerfarm
En kväll i början av augusti hälsar Joanna och Susanne oss välkomna till Vombsjö Flowerfarm. De
har i år sällat sig till den växande skaran av blomsterbönder som finns lite varstans i Sverige och
som ger oss möjlighet att själv plocka blommor och göra egna buketter. Säsongen startade i april
med narcisser som sen har följts av tulpaner, allium och andra lökväxter. Nu börjar fältet fyllas med
sommarblommor. Bland annat finns det 170 sorters
dahlia, 8 sorters solrosor, solhattar, rudbeckior, flox
och många andra sorter att plocka. På gården finns det
även en butik med blommor i kruka och inredningsdetaljer.
Datum meddelas en vecka innan. Aktiviteten är
planerad till en vardagskväll. Mer info kommer i mejl.
Hemsida: www.snittblomsodlare.se

Fototävling – Dags för en ny fototävling!
Det har blivit dags att plocka fram nya trädgårdsbilder och vara med i
årets Fototävling.
Senast 31 oktober ska dina bilder vara inskickade!
Bilderna ska vara tagna under 2021 och vara fotograferade i din egen
trädgård.
Du kan tävla i tre olika kategorier och du får skicka in max 1 bild per kategori:
1. Bästa sommarbilden från min trädgård – Blommor, vatten, bärskörd, du bestämmer själv vad
din bästa sommarbild har för motiv.
2. Min goa sittplats i trädgården – En plats där man trivs och njuter i sin trädgård
3. Konst i min trädgård – Egen konst eller inhandlad eller kanske skapad av naturen.
Det kommer att koras tre vinnare i respektive kategori.
I samband med årsmötet 2022 hoppas vi kunna presentera vinnarna.
Vinster i tävlingen;
1:a pris
Presentkort på 500 kr
2:a pris
Presentkort på 300 kr
3:e pris
Presentkort på 200 kr
Presentkortet gäller hos de trädgårdsföretag som ger oss medlemsrabatt, och vinnarna väljer själv i
vilken butik man vill ta ut sitt presentkort.
•
•
•
•

Vilken typ av kamera du använder spelar ingen roll, även mobilkamera fungerar.
Det måste vara dina egna bilder och de ska vara i jpg-format.
Förekommer några personer på din bild måste du ha samtycke för att använda bilden.
Du måste vara medlem för att delta i tävlingen.

Vinnarbilderna kommer att användas i trädgårdsföreningens program.
Sjöbo Trädgårdsförening får använda deltagande bilder för en digital utställning öppen enbart för
medlemmarna via inloggningslänk.
Alla bilderna är anonyma vid nominering. Bilderna skickas in i ett mejl. Du får sedan ett returmejl
med bekräftelse på att bilderna är mottagna och samtidigt får du också ett nummer för respektive
bild. Dessa nummer följer sedan bilden fram till dess att vinnarna presenteras.
Bilderna kommer att finnas tillgängliga att titta på för alla medlemmar.
Vi kommer att skicka ut en länk när inlämningstiden gått ut.
Skicka in dina bidrag som bifogade dokument i mejl
till Kerstin, kerstin@ulun.eu
Du kan skicka in dina bidrag från och med 15 juli. Mer info
kommer i ett senare mejl.
Se bilder från förra årets fototävling på sidan 1 i detta utskick.
Dessa bilder belönades med andra pris i respektive kategori,
Favoritbild, Växtporträtt och Producerat i trädgården.

