Sjöbo
Trädgårdsförening

Vårprogram
2014

Tisdag 11 februari kl.18.30 – Årsmöte och Lundens skugga
Vi startar med årsmöte och därefter pratar Hannu Sarenström, trädgårdsinspiratör
och författare, om lundens växter, rara sippor, ljuvliga nunneörter och oemotståndliga
julrosor, allt utifrån hans bok om ”Lundens skugga”. ”Äntligen gör jag en bok om mitt
favoritämne i trädgården – den ljuva skuggan”, säger han. Vi får höra Hannu beskriva
lunden som växtplats, hur den ändrar karaktär efter säsong när ljuset förändras i samband med att träden grönskar. Det kommer att finnas möjlighet att köpa boken.
Föreningen bjuder på fika i pausen och upprepar senaste årens succé, tårtkalas.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Söndag 2 mars kl.10–13 – Frösådd på Åbergs
Frösådd med Kjell Åberg på Åbergs Trädgård i Öja, en dag med praktiska övningar i
växthuset. Vi får tips och råd av Kjell som har många års erfarenhet inom området.
Kostnad: 150 kr, inkl material och fika. Max 15 deltagare.
Bindande anmälan: senast mån 24 februari på e-post: info@sjobotradgard.se eller
kvällstid till Marina, tel. 0416-51 16 55.
Plats: Åbergs Trädgård, Karlshemsvägen 37, 271 98 Ystad
Torsdag 6 mars kl.19.00 – Planera med perenner
Kvällens föreläsare, Johnny Mattsson, är trädgårdsdesigner och utbildad i Trädgårdens
hantverk och design vid Göteborgs universitet och Dacapo i Mariestad. Hans artiklar
om perenner har funnits i Hemträdgården och gavs ut som särtryck under namnet
”Planera med perenner”. Ikväll pratar han om att välja rätt växt till rätt plats utifrån en
perenns naturliga växtplats, nyckeln till framgång i rabatten. Måla med färg, välj form
och tänk på läge, sol eller skugga. Kanske vill du ha en rabatt med vintergröna perenner eller vill du kanske njuta av en doftplantering. Särtrycket finns att köpa via Svensk
Trädgård.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Trädgårdsmässa i Malmö
6-9 mars
Vår Trädgård på Malmömässan
ersätter den tidigare mässan Skånsk
Trädgård och arrangeras tillsammans
med Stora Villamässan.
http://www.vartradgard.com/
Pärlhyacint, Muscari botryoides
Foto: K Persson

Trädgårdsbesök med vårblommor i Blentarp
Vi gör ett besök för att njuta av vårblommor i Anita och Leif Feinbergs trädgårdslund.
I Allt om Trädgård nr 2:2014 kommer en artikel som presenterar trädgården. Vinterns
längd avgör när vårblommorna är på gång och det är dags för besök. Information om
datum för aktiviteten skickas via mail till de som finns på sändlistan och finns även på
vår hemsida. Det är en sträcka på cirka 300 m att gå från parkering till trädgården.
Skicka din e-postadress till info@sjobotradgard.se så får du våra påminnelsemail.
Plats: Brockamöllevägen 39, 275 64 Blentarp
Lördag 29 mars kl. 9.30–16 – Temadag om Trädgård och Miljö
Tag chansen att anmäla dig till en heldag som kommer att inspirera och bjuda på
kunskap om vad vi som trädgårdsägare kan göra för att få en trivsammare miljö och
en mer odlingsvänlig trädgård. På programmet står växtskydd, biologisk bekämpning,
kompostering, permakulturdesign och växter som lockar insekter. Vi har bjudit in
intressanta föreläsare som ska prata om dessa ämnen. Dagen avslutas med att du själv
får tillverka ett insektshotell att ta med hem. Missa inte denna möjlighet att deltaga
i en trevlig dag på Sjöbo Tomtemuseum. Mer information finns längre fram i detta
program. Temadagen är öppen även för personer som inte är medlemmar i trädgårdsföreningen. Läs mer på www.sjobotradgard.se
Bindande anmälan: senast 14 mars på: info@sjobotradgard.se eller till Marina,
tel. 0416-51 16 55. Sparbanksstiftelsen Färs&Frosta har beviljat anslag till dagen.
Kostnad: 395 kr per person för medlem, 450 kr för icke-medlem. I priset ingår seminarieavgift, 2 x fika, lunch och material för workshop. Avgiften betalas på
bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan. Begränsat antal platser.
Plats: Sjöbo Tomtemuseum, Törnedalsgatan 2 c, 275 39 Sjöbo
Onsdag 9 april kl.19.00 – Beskärning och trädvård
Björn Vollbrecht som ska prata om trädvård, är verksam inom Arbor Scandia,
konsult inom trädens biologi & vård och även aktiv i Movium vid SLU. En arborist
är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i bebyggda miljöer. Arborister arbetar för
att träden ska vara säkra för omgivningen, vackra, problemfria och leva länge. Björn
ska prata om trädens anatomi, biologi och
livsmiljö. Beskärningsteknik, tidpunkt
för beskärning, beskärning vid plantering
och uppbyggnadsbeskärning ingår också
i föreläsningen. Det blir en innehållsrik kväll för er som har träd att vårda i
trädgården.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan,
Ågatan 3, Sjöbo
Trollhassel, Hamamelis mollis
Foto: P Myrberg

Torsdag 17 april kl.18–20.30 – Påsk- och vårbuketter
Helén Schalin, floristlärare på Naturbruksgymnasiet Hvilan, är kursledare på kvällens
aktivitet. Vi ska göra två olika buketter, en vårbukett och en påskinspirerad bukett till
kommande helg. Allt material till de båda buketterna finns på plats på Hvilan.
Bindande anmälan: senast tisdag 1 april till Pia på e-post: pibo@veberod.com eller
tel. 046-850 68. Betala in avgift på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan. Max 25 st.
Kostnad: Kursavgift och allt material, 295 kr. Om du vill ha fika, medtag egen.
Plats: Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen 126, Åkarp

Onsdag 23 april kl.18.30 –
Min och tusen andras trädgård
Sjöbo bibliotek har bjudit in trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson som berättar om sin
egen gröna passion och om varför hon vill att
fler öppnar grinden till sin trädgård, med tanke
på sommarens arrangemang ”Tusen Trädgårdar” som äger rum söndagen den 29 juni.
Entré: 50 kr och biljetter finns på Sjöbo
Bibliotek, 0416-271 60.
Evenemanget genomförs av Sjöbo Bibliotek
i samarbete med ABF.
Tulipa ’Exotic Emperor’ Foto: P Myrberg
Söndag 27 april kl.10.00 – Pelargoner
Vi besöker Kabbarps Trädgård för att ta del av årets utbud av pelargoner. Det kommer
att finnas möjlighet att handla ur deras sortiment av pelargoner och kryddörter.
Bindande anmälan: senast måndag 21 april till Berit, kvällstid, på tel. 046-24 66 01
eller på e-post: bg.produktion@telia.com
Plats: Kabbarps Trädgård, Smedjevägen 37, 232 52 Åkarp
Måndag 28 april kl.19.00 – Gröna tak
Louise Lundberg driver ett företag som heter Grönare Stad. Hon inspirerar, föreläser
och arbetar för hållbarare och grönare städer. Ikväll ska hon prata om Gröna tak, om
växtmaterial, design och anläggning av dessa. Skötsel, underhåll, livslängd och om
var man får råd och hjälp för att göra ett grönt tak. Vad är bra med gröna tak? Louise
är verksam på Gröna takträdgårdar, Augustenborg i Malmö och har nyligen gjort ett
grönt tak på Emporias tak i Hyllie. Spännande projekt att ta del av.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Onsdag 7 maj kl.19.00 – Biologisk bekämpning för din trädgård
En föreläsning för dig som vill lära mer om biologisk bekämpning i trädgården.
Sven Göransson från www.nyttodjur.se kommer denna kväll att berätta om en fantastisk upptäckt. Företaget har varit rådgivare och leverantörer av biologiska växtskyddsprodukter till den svenska yrkesodlingen under många år. De flesta svenska grönsaker
som odlas under glas och stor del av prydnadsväxtodlingen odlas i dag med hjälp av
biologiskt växtskydd. Nyttodjur finns överallt i naturen, där de hjälper till att hålla skadedjursangrepp på låg nivå. Nu är det också möjligt för svenska hobbyodlare att köpa
precis de nyttodjur, som kan förebygga eller bekämpa skadedjursangrepp på plantorna
i växthuset, uterummet eller i trädgården.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Onsdag 21 maj kl.18.30 – Öppen trädgård i Lövestad
Gudrun och Ingemar Nilsson har en trädgård på ca 2 500 kvm. I en äldre del finns
gamla äppelträd, perenner, gräsmatta och rödbok. I den större nyare delen finns en
damm, gångar med sjöstensplattor, stenlagda uteplatser, varav en är omgiven av en
bambuhäck. Vi hittar upphöjda rabatter med rosor, lavendel och hostor. Familjen
odlar kryddor, sparris och grönsaker. Ett nytt kombinerat uterum/drivhus är under
uppbyggnad. Träd såsom spaljerade päronträd, silverpäron, purpurkatalpa och kopparlönn växer i trädgården.
Vägbeskrivning: Lövestad Byaväg 44, 275 71 Lövestad.
Lördag 24 maj kl.11-13 – Växtmarknad på Solvalla
Medlemmarna säljer växter och trädgårdsprylar. Försäljningen startar kl.11 och från
12 är allmänheten välkommen. Det kommer att finnas möjlighet att fika på våffelkaféet som är öppet under dagens växtmarknad.
Plats: Solvalla Bygdegård, Solvallavägen 13, Sjöbo
Söndag 29 juni – Tusen trädgårdar 2014
Ett rikstäckande trädgårdsevenemang, landets största trädgårdshändelse, då man kan
titta på trädgårdar, få massor av inspiration och möta andra trädgårdsintresserade. Från
och med februari kan alla som vill vara med i Tusen Trädgårdar registrera sin trädgård på tradgardsriket.se Tusen Trädgårdar
arrangeras av Riksförbundet Svensk Trädgård, Gunnel Carlssons Trädgårdsriket och
Studiefrämjandet. De trädgårdar som visas är
dels privata trädgårdar men också offentliga
till exempel parker, koloniträdgårdar och
kyrkogårdar. Läs mer om Tusen Trädgårdar
på Svensk Trädgård, www.tradgard.org
Blåsippa, Hepatica nobilis Foto: K Persson

Program för temadag om Trädgård och Miljö lördagen 29 mars 2014
09.30 – SAMLING OCH FIKA
10.00 – Växtskydd i trädgården – Maj-Lis Pettersson
Vilka skador kan dyka upp på våra trädgårdsväxter, hur förebygger man angrepp och
hur kan man bekämpa dem. Den som känner till skadegörarnas biologi, kan förebygga
skador och hålla växterna friska med odlingsåtgärder eller biologisk bekämpning.
Maj-Lis Pettersson är en välkänd radioröst i Odla med P1. Hon har i många år
hunnit svara på ett oändligt antal frågor om varför växter verkar konstiga och sjuka.
Växtskydd är hennes specialitet och hon är hortonom och fd. statskonsulent på
Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Maj-Lis har skrivit böcker och artiklar om
växtskydd, medverkar i undervisning och är ofta anlitad som föredragshållare.
11.15 – Växter som lockar fjärilar och andra insekter – Eva Wirén
Bland våra växter finns sådana som lockar olika insekter som t ex fjärilar, humlor och
blomflugor. Fladdrande fjärilar ger rabatten ett uttryck av sirlig skönhet. Färggranna,
fladdrande vingar ger trädgården en ny dimension, samtidigt som naturens mångfald
gynnas. Surrande bin och humlor ger en mer levande trädgård. Insektslockande växter
är dessutom ofta doftväxter. Vi kommer att få tips på bra insektsväxter, både perenner
och buskar.
Eva Wirén är hortonom och har tidigare varit trädgårdsrådgivare på Riksförbundet
Svensk Trädgård. Hon arbetar på perennavdelningen på ett garden center i Stockholm.
12.15 – LUNCH
Rundvandring bland tomtarna på Sjöbo Tomtemuseum.
Trädgårdstomten har sitt ursprung i renässansens trädgårdskonst och finns som
dekoration även i dagens trädgårdar.
13.15 – Komposten – Trädgårdens energikälla – Gunnar Eriksson
Att kompostera sitt trädgårdsavfall är ett roligt och givande sätt att aktivt bidra till en
bättre miljö i den egna trädgården. Belöning får man i form av jordförbättringsmedel
och en bra planteringsjord. Föreläsningen ger också praktiska tips om vilken typ av
kompost och storlek man ska satsa på. Frågor, som t. ex. Vad kan man kompostera?,
Varför luktar det illa? och Fungerar en kompost på vintern?, besvaras i föredraget.
Gunnar Eriksson driver Kompostcenter, Överjärva Gård i Solna. Företaget står för
rådgivning, utbildning och information när det gäller källsortering, kompostering och
utrustning såsom bland annat kompostbehållare. Gunnar Eriksson har skrivit böcker
om kompostering och även medverkat i TV4 och Sveriges Radio P1.

14.15 – Permakulturdesign av en trädgård – Lina Hirsch
Ordet permakultur härstammar från orden permanent, agrikultur och kultur. Man
designar med avseende på resurseffektivitet, ekologi och ett etiskt förhållningssätt
och anpassar detta till platsens förutsättningar. Att designa enligt permakultur är
relativt nytt i Sverige och för många en okänd term som vi med detta föredrag vill ge
mer information om. Varje del i en design väljs så den fyller så många funktioner som
möjligt. En buske kan erbjuda bär och skydd till fåglar, bidra med organiskt material
till jorden och ge läskydd i trädgården. Växtval är av stor betydelse eftersom växterna utgör biologiska resurser i systemet och som genom sina användningsområden
påverkar trädgården på lång sikt.
Lina Hirsch är trädgårdsingenjör och permakulturdesigner. Hon jobbar på Sveriges
Lantbruksuniversitet i Alnarp, men mest med stadsodling och stadsnära odling i Concrete Farming, ett odlingskooperativ som hon driver tillsammans med fyra andra personer. Du hittar också henne som trädgårdsexpert på Sydsvenska Dagbladets hemsida.
15.15 – KAFFE
15.30 – Workshop – Bygga bo för trädgårdens invånare.
Det har blivit dags för deltagarna att själv vara aktiva. På ett enkelt sätt kan man bygga
ett bo för insekter och andra småkryp. Med hjälp av halm, vass, bambupinnar, tegelstenar och andra material med håligheter kan man bygga ett bo där små djur kan hitta
gömslen och skydd inför höst och vinter.
Dagen avslutas med en kort workshop där vi bygger ett eget insektsbo att ta med sig
hem till sin trädgård. Du står för design och vi tillhandahåller material.
Färs Naturskyddsförening finns på plats och ger information om fågelholkar och
svarar på frågor om djur i trädgården.
Plats: Sjöbo Tomtemuseum, Törnedalsgatan 2C, 275 39 Sjöbo
Bindande anmälan: senast 14 mars på: info@sjobotradgard.se eller till Marina, tel.
0416-51 16 55. Sparbanksstiftelsen Färs&Frosta har beviljat anslag till dagen.
Kostnad: 395 kr per person för medlem, 450 kr för icke-medlem. I priset ingår seminarieavgift, 2 x fika, lunch och material för workshop. Avgiften betalas på
bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan. Begränsat antal platser. Fika och lunch serveras i Tomtemuséets café.
Program finns att ladda ner som pdf-fil på www.sjobotradgard.se
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kerstin@ulun.eu			
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Marina Bengtsson 0416-511 655
info@sjobotradgard.se
				
Kassör
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eva.olsson@sjobo.nu

Berit Göransson 046-24 66 01
bg.produktion@telia.com
Eva Wittbjer 0705- 531 385
minstuga@spray.se

Sjöbo Trädgårdsförening
Poppelvägen 16
275 31 Sjöbo

Sekreterare
Pia Nordström 046-850 68
pibo@veberod.com

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: 280 kronor

Medlemsrabatt hos följande företag;
Tofta Trädgård, Sjöbo 10%
Flyinge Plantshop, Flyinge 10% (trädgårdsväxter)
Växtkraft Rosenhagen i Skåne Tranås 10% (trädgårdsväxter)
Tirups Örtagård, Staffanstorp 10%
Blomsterhörnan, Sjöbo 10% (trädgårdsväxter)
L:a Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 10%
Ystad Plantskola 10%
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Vasaholms Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
Foto omslag: Eranthis hyemalis- vintergäck

Kerstin Persson

