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Försommarprogram 2021

Tisdag 1 juni kl. 17.30 eller 19.00 – Besök hos Sebbarps Planthandel
Sebbarps planthandel är en gammal lanthandel som blivit en plantskola. Carina och Henrik
har specialiserat sig på Rhododendron och Azaleor och tar fram egna unika sorter. En jättestor
trädgård med påbörjat arboretum och mängder av stora upphöjda våtbäddar med främst
Rhododendron. De drar upp sina plantor mestadels genom frö, som de köper från
rhododendronföreningar runt om i Europa. Detta gör att utbudet hos Sebbarps planthandel är
ett annat än vad som finns i detaljhandeln.
Under besöket
- info om Rhododendron och Azaleor
- Se hur de anlagt blötbäddar och gjort planteringar, samt samplanteringsväxter.
- Försäljning av plantor & torv. Betalning kontant eller Swish
Adress: Carina Fritzell och Henrik Åström, Sebbarp 503, 241 62 Löberöd
Anmälan: senast tisdag 25 maj till Marina på info@sjobotradgard.se
Vi delar upp besökarna i 2 grupper om 7 personer enligt nu gällande restriktioner.
Tid: 17.30 och 19.00. Anmäl vilken tid du önskar komma.

Lördag 5 juni kl. 13-17 – Trädgårdsbesök i Vollsjö
Spontanträdgård kallar Madeleine och Henry sin trädgård.
De har bott på den här platsen sedan 1980. För Madeleine var den här stora trädgården mindre
rolig eftersom de aldrig hade tid över till den. Henry jobbade inom trädgårdsområdet och bar
ständigt hem växter som inte alltid såg så fina ut. Det innebar att för varje ny växt gick de runt
och sökte nya platser, hela tiden utan att ha någon plan.
Trädgårdsintresset kom inte förrän när barnen var utflugna. Nu älskar de denna rofyllda plats
som ständigt är under uppbyggnad!
”Välkomna att kliva in bland maskrosor, kirskål o mördarsniglar!!!”, hälsar trädgårdsägarna.
Adress: Madeleine och Henry Harnesk, Järskogsvägen 233, 275 67 Vollsjö
Anmälan: senast fredag 28 maj till Ann-Louise på ann-louise.malmgren@sjobo.nu
Vi delar upp besökarna i 4 grupper om 7 personer enligt nu gällande restriktioner. Blir det
förändringar i dessa kommer vi att anpassa arrangemanget efter detta.
Tid: 13.00, 14.00, 15.00 och 16.00. Anmäl gärna vilken tid du önskar komma. Är det fullt i
denna grupp får du/ni veta i vilken grupp det finns plats kvar.

Torsdag 10 juni kl.17-20 – Trädgårdsbesök i en koloniträdgård
2010 köpte Carina sin lilla röda kolonistuga med vita knutar med tillhörande tomt på 400 m2.
När granntomten var till salu köpte hon den också. Hon har nu dubbelt så stor yta till sina
fruktträd som äpple, plommon, päron och aprikos, men även blåbär och vindruvor.
Carina är även medlem i Svenska Pionsällskapet och har ett 20-tal namnsorter tillsammans
med funkior och andra perenner.
En ginkgo, katsura, rödbladig fläder och kanelbuske får plats och i sommar är hennes plan att
odla dahlior och andra sommarblommor till buketter.
Visst låter det härligt?
Adress: Carina Ernemyr, Rönnbäret Koloniförening, Koloni nummer 38 och 45, Onsjövägen
i Eslöv.
Anmälan: senast tisdag 1 juni till Ann-Louise på ann-louise.malmgren@sjobo.nu
Vi delar upp besökarna i 4 grupper om 7 personer enligt nu gällande restriktioner. Blir det
förändringar i dessa kommer vi att anpassa arrangemanget efter detta.
Tid: 17.00, 17.45. 18.30 och 19.15. Anmäl gärna vilken tid du önskar komma. Är det fullt i
denna grupp får du/ni veta i vilken grupp det finns plats kvar.

Bilderna på första sidan är vinnarna i de tre olika kategorierna i vår Fototävling under
hösten 2020. Inbjudan till en ny Fototävling kommer nu i sommar.
På sista sidan finns kontaktuppgifter till styrelsen. Vi säger välkommen till Lena-Britt
Cato som valdes in i styrelsen på årsmötet den 22 april. Till Annika Anderberg som
lämnade styrelsen på årsmötet, stort tack för att du varit med och jobbat i styrelsen.
Här finns även en lista över företag som ger oss medlemsrabatt. På denna lista finns
nu sex nya trädgårdsbutiker/plantskolor. För att ni ska få rabatt på ert inköp måste
giltigt medlemskort visas upp.
Från och med maj 2021 erbjuder RST som komplement till övrig rådgivning även
digital rådgivning via ett öppet forum, Trädgårdsprat. Exklusivt för medlemmar
Den digitala rådgivningen är öppen en dag i veckan.
Onsdagar mellan kl.16-17. Logga in under Medlem på
www.tradgard.org. Använd ditt medlemsnummer och
lösenordet som finns under Medlemsaktuellt på sidan
66 i Hemträdgården.

Styrelse
Ordförande
Kerstin Persson
kerstin@ulun.eu

0703-30 05 56

Vice ordförande och
medlemsansvarig
Marina Bengtsson 0702-90 87 19
info@sjobotradgard.se

Ledamöter
Marlene Englawall
0709-18 99 89
englawall@hotmail.com
Lena-Britt Cato
0707-56 19 45
lenabrittcato@outlook.com
Ann-Louise Malmgren 0704-45 08 84
ann-louise.malmgren@sjobo.nu

Kassör
Eva Olsson
0702-51 06 02
eva.olsson@sjobo.nu
Sekreterare
Salla Fischlein
0735-25 49 19
salla.u@telia.com

Riksförbundet Svensk Trädgård
Rådgivning 08-758 86 36
tisdag, onsdag och torsdag 9–12, onsdag även 13–16
Medlemsservice 08-792 13 15
måndag-torsdag 9–12

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)
Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 10%
Växtkraft Rosenhagen i Skåne Tranås 10% (trädgårdsväxter)
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Vasaholm Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
Den Engelska Trädgården, Svabesholm 10% (trädgårdsväxter)
Erikas Blommor & Ting, Veberöd 10% (ej på blombud och förmedling)
Slottsmagnolian på Övedskloster 10% (trädgårdsväxter)
Ekeboda Handelsträdgård, Hörby 10% (trädgårdsväxter)
Kiviks Trädgård, Kivik 10% (trädgårdsväxter)
I vått & Torrt, Östra Ingelstad 10% (växter)

