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Onsdag 7 februari kl. 18.30 – Årsmöte och Lökar och knölar
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och presentation av årets verksamhet i bildspel, är det dags för kvällens föreläsare Gerben Tjeerdsma att berätta om lökar och
knölar. Gerben är född i Nederländerna och det var där intresset för växter och natur
vaknade. Via studier i Holland och praktik i Norge blev det kärleken som sedan tog
honom till Sverige. Han jobbade 17 år på Göteborgs Botaniska, sedan på Universeum
i Göteborg, innan han till slut 2015 satsade fullt ut på sitt företag, Gerbianska Trädgården. Nu arbetar han med sin egen plantskola och med att bygga upp en besökspark
på Råda Säteri i Mölnlycke. Gerben har med sig uppkrukade lökar till försäljning.
Föreningen bjuder på kaffe i pausen och till detta serveras styrelsens fantastiska
hembakade tårtor!
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Hemsida: www.radasateri.se
Torsdag 8 mars kl. 19.00 – Vacker trädgård med Taylor
John Taylor kommer till oss och berättar om hur vacker en trädgård kan bli och ger
oss sina bästa tips för att trädgården ska bli just så vacker som möjligt, så länge som
möjligt. John, som flyttade till Malmö redan på 1980-talet, har varit med och byggt
upp Slottsträdgården i Malmö, startat Malmö Garden Show och han är känd från
Trädgårdstider på SVT. Sommaren 2017 började han jobba på Tjolöholms slott som
slottsträdgårdsmästare med uppgift att utveckla trädgården där.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Torsdag 22 mars kl. 18.30-20.45 – Vår- och påskarrangemang
Vi träffas på Ekbacken Hem och Trädgård som är en mysig liten trädgårdsbutik i
Lomma. Monica Jönsson, som driver butiken, säljer förutom växter även trädgårdstillbehör och vackra krukor. Under säsong finns egenodlade blåbär och hennes egna
produkter från gotländska pälsfår uppfödda på gården i Dörröd. Vi gör två olika
arrangemang; en dörrkrans i hängbjörk och en påskgrupp inför den stundande helgen.
Pris: 395 kr inkl. allt material och fika med kaffe och kaka.
Bindande anmälan: senast den 14 mars
till Berit på mail:
berit@trulstorpsnorregard.se eller på
mobil 070-673 43 45. Avgiften betalas in
efter bekräftad anmälan till
bg 5282-2764. Max 10 pers.
Plats: Ekbacken Hem och Trädgård,
Brohusvägen 9, 234 39 Lomma
Hemsida: www.ekbacken939.se
Praktklocka, Platycodon grandiflorus

Onsdag 11 april kl. 19.00 – Rätt träd för rätt plats
Henrik Sjöman berättar om spännande träd och buskar för stora och små trädgårdar.
Han är både forskare och lärare på SLU Alnarp med inriktning växtmateriallära och
växtanvändning. Henrik är även vetenskaplig intendent på Botaniska i Göteborg,
med inriktning på vedartat material. Han är en av författarna bakom Träd i urbana
landskap och Stadsträdslexikon, som utsågs till 2016 års trädgårdsbok av Gartnersällskapet, och även en av expert-rösterna i Odla med P1.
Med rätt träd på rätt plats är mycket vunnet. Vi får höra om den väsentliga skillnaden
mellan att plantera träd som överlever och träd som verkligen levererar, och varför
mångfald alltid är det bästa – även när det kommer till träd. Henrik har gjort flera
resor runt jorden för att studera växter i sin naturliga miljö och för att hitta och upptäcka nya arter och som skulle kunna förbättra vår mångfald.
Böcker till försäljning under kvällen.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Torsdag 26 april kl. 19.00 – Trädgårdsmaskiner hos Alms Motor
Alms Motor i Ystad är en butik och verkstad som säljer och reparerar trädgårdsmaskiner och redskap. Det är ett litet familjeföretag som funnits i över 30 år med
fokus på kundens behov. Här ska vi få ta del av den stora kunskapen om olika typer
av gräsklippare och deras funktioner. Vi kommer även att få reda på hur en robotgräsklippare fungerar och ser ut på närmre håll. Det ges även möjlighet till att titta
på och ställa frågor kring andra typer av trädgårdsmaskiner som finns i butiken. Det
bjuds på kaffe och enklare förtäring. Deltagare i aktiviteten kommer även att få ett
rabatterbjudande med sig hem. Begränsat antal deltagare.
Bindande anmälan: senast 19 april till Marina på info@sjobotradgard.se
Plats: Klysgatan 1, 271 51 Ystad
Hemsida: www.facebook.com/almsmotor

Hybridkejsarolvon, Viburnum x bodnantense och
kungsängsliljor, Fritillaria meleagris

April-maj – Blommande tulpanfält på Österlen
En kväll i slutet av april eller början av maj besöker vi Österlentulpaner, Norra
Kverrestad Luna Gård 546, som ligger mellan Lunnarp och Ingelstad kalkon. Här berättar Joakim Svensson och Malin Nilsson om tulpanodlingen. Det blir även visning
av fälten. Möjlighet att köpa nyskördade närodlade tulpaner. Till hösten kan lökarna
köpas i gårdsbutiken. Aktiviteten är en upprepning efter förra vårens stora gensvar.
OBS! Information om vilken dag besöket blir kommer att finnas på föreningens hemsida och meddelas via mail. Om du inte redan lämnat din e-postadress, skicka ett mail
till info@sjobotradgard.se så får du information från oss när det är dags för besök.
Lördag 5 maj kl. 08.00 – Resa till Småland med Sjöbo Konstförening
Trädgårdsföreningens medlemmar är välkomna att delta i konstföreningens vårresa
till Vandalorum i Värnamo, ett museum för nationell och internationell samtidskonst
och design. Avfärd kl. 08.00 från ICA Kvantum, stopp för medhavd fika, guidning i
utställningslokaler och därefter lunch. Efter besöket på Vandalorum går färden vidare
till Linnés Råshult. Åter i Sjöbo ca 18.30.
Bindande anmälan: senast den 10 april
till Gunnel Ohlsson, tel 0416 –51 13 51
eller på e-post, gunnel.ohlsson@sjobo.nu
Pris per person: 580 kr för medlem i
konst- eller trädgårdsföreningen, annan
medföljare 700 kr. Priset inkluderar bussresa, lunch, entré och guidning på
Vandalorum. Avgiften betalas in på
bg 935-6098 efter bekräftad anmälan.
Tisdag 8 maj kl. 18-21 – Besök på Vasaholms Trädgård
Vi besöker Magnus Sevedsson på plantskolan Vasaholms Trädgård. Vasaholms
Trädgård har ett brett sortiment inom växter, jord, gödningsmedel, krukor, frö, redskap och tillbehör som man kan behöva till sin trädgård. Det finns ett rikligt utbud
av vår- och sommarblommor. Personalen är kunnig och hjälpsam och beställer gärna
hem om du har önskemål om en speciell växt. Magnus ger information och lite tips
under kvällen. Utöver våra 10% får vi ett bra erbjudande på inköp vid besöket.
Plats: Mellan Dalby och Veberöd på väg 11 vid avfarten till Torna Hällestad.

Lördag 26 maj kl. 10-12 – Växtmarknad
Dags för vårens växtmarknad! Vi håller till på gräsytan öster om ICA Supermarket
och Jysk. Förutom plantor och växter kan du sälja t.ex. trädgårdsredskap, böcker och
egentillverkade ting för trädgården. Medlemmar som säljer växter och annat får köra
in på gräsmattan från Planteringsgatan. Vi vill att alla säljare bidrar med två växter
till vårt lotteri. Växtmarknaden är öppen för allmänheten.
Kontaktperson: för sista-minuten-frågor, ring Eva A på tel 0702-05 99 55

Torsdag 31 maj kl. 18-21 – Odlingstråg i hypertufa
När man blandar betong med torv får man ett material som kallas hypertufa. Att
gjuta kärl och krukor i hypertufa är lätt och slutresultatet blir med tiden fantastiskt
vackert. Mossor brukar tycka om att växa på hypertufa och ger en fin patina på krukan.
Krukorna är frosttåliga och kan stå ute hela året. Vi träffas på Little Gardens för att
under ledning av Joakim gjuta i hypertufa. Little Gardens är ett trädgårdsföretag,
som drivs av Leigh och Joakim Ipsen, med odling av grönsaker, bland annat tomater,
chili och salladsmix och med en mexikanskinspirerad visningsträdgård.
Pris: 500 kr för kurs inkl. material och fika i cafeét.
Anmälan: senast 15 maj till Berit på e-post, berit@trulstorpsnorregard.se
Kursavgiften betalas in på vårt bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan. Max 6 pers.
Mer info i samband med anmälan. Gummihandskar medtages.
Adress: Katslösa 144, 274 62 Rydsgård.
Söndag 10 juni kl. 10.00 – Österlentur med trädgårdar och lunch
Vi träffas på Gamla Bryggeriet, Storgatan 23 i Smedstorp hos Margareta o Per
Baker och tittar på en trädgård, som är liten och intim med härlig grönska av växter,
vackra upphöjda bäddar, vatten, med inbjudande små sittplatser för att kunna njuta av
atmosfären i fulla drag. De började med sin trädgård 2001 och senaste tillskott i trädgården är ett vackert växthus. Ambitionen är att ge besökaren inspiration av trädgård
och samtidigt bjuda på en konstupplevelse genom att visa Pers smideskonst i rostigt
material. Hemsida: www.bakers-designsmide.com
Vi fortsätter till I vått och torrt, Butik & Trädgårdsdesign, Ö Ingelstad 1603, nära
Smedstorp. En trädgård med inredningsbutik för hem och trädgård, på den gamla
”Byagården” i Östra Ingelstad, som Carina Ljung driver sedan 2009.
Här finner vi en annan typ av trädgård på 6500 kvm, romantisk drömmande med visioner eller som Carina själv kallar den, lantlig och ”rufsig” under ständig utveckling.
Carina låter växterna ha ett relativt fritt spelrum, hon gillar oväntade möten. Även
det runda växthuset är omgivet av grönska med vackra ting både inne och ute. Här
finns även en lund omgiven av naverlönn och avenbokshäckar, intressanta träd och
buskar, perennrabatter och rosor. Hemsida: www.ivattochtorrt.se
Vid 13-tiden äter vi en god lunch på Örums Nygård, Örumsvägen 141, Löderup.
Sven-Åke Larsson berättar för oss om resan från grisstall till spa som startade 2002.
Efter lunchen tittar vi på den nyanlagda trädgården som ligger i anslutning till
restaurangen. Hemsida: www.orumsnygard.se
Bindande anmälan: senast den 22 maj till Eva på e-post eva.a@sjobo.nu
Pris: 200 kr för lunch inkl. vatten/lättöl, sallad, nybakat bröd, kaffe och kaka och
entré. Avgiften betalas på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan.
OBS! meddela eventuell specialkost.

Päronträd, ett rött ’Clapp´s Favorit’,
från besöket på Orelunds Fruktodling i augusti 2017.

Vacker plantering med sommarblommor på IGA utställningen i
Berlin i augusti 2017

Söndag 17 juni kl. 13-18 – Tre öppna trädgårdar i Veberöd
Tre trädgårdar i Veberöd, alla tre på hörntomt omgärdade av häck eller mur. Husen är
från olika epoker, 1905, 1975 och 2000-talet.
Pia och Bosse Nordström, Norra Järnvägsgatan 7, bor i ett äldre hus med gamla
fruktträd. Framsidan är en blandning av sten, grus och solälskande växter. Inne i
trädgården finns ett skogshörn med ormbunkar, murgröna och julrosor. Här finns
odlingslådor och växthus, stensatta sittplatser, vattenspel och frodiga perennrabatter.
På trädäcket finns sommarblommor och vid en stenbänk får man sällskap av Pias
groda i keramik. Ligusterhäckar ramar in trädgården mot gatan.
Christina och Tommy Norén, Taktegelvägen 2, har en trädgård på 600 kvm omgärdad av mur i väster och norr. Muren ger ett bra mikroklimat, odlingszon 1. Här
finns en damm med näckrosor och koikarp och guldfisk. Dammen har en brygga
med ett glasat uterum för avkoppling. I skuggdelen växer rhododendron och azaleor.
Näsduksträd, katsura och kopparlönn är några av träden på tomten. Fikon, björnbär
och äppelträdet ’James Grieve’ står för den ätliga delen, liksom en 25 år gammal
vinranka som växer i ett uterum intill huset.
Ing-Britt och Jan-Åke Larsson, Kålvägen 2, bor i ett hus från 2000-talet med en
villatomt inramad av häckar. I trädgården finns ett växthus, lusthus, ett litet stenparti
och diverse sittplatser. Prydnadsapel, klotkörsbär, silverpäron och skruvrobinia är
några av träden som växer här. Man har även äppelträd, körsbär, tayberry (björnhallon eller boysenbär) och kiwiplantor. Perenner såsom rudbeckia, funkia och pion,
samt rosor och klematis finns i rabatterna. Trädgården har belysning på växterna för
att förhöja upplevelsen.
Söndag 1 juli kl. 10-17 – Tusen trädgårdar
Det är återigen dags för Riksförbundet Svensk Trädgård att tillsammans med Gunnel
Carlsons Trädgårdsriket och Studiefrämjandet bjuda in till Tusen Trädgårdar. Det blir
en dag med trädgårdsglädje i fokus, då inspiration och kunskap kan delas av riktigt
många. Vill du visa din trädgård, anmäl dig på www.tradgardsriket.se senast den 1
juni 2018. På Trädgårdsriket hittar du senare alla öppna visningsträdgårdar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Bindande anmälan innebär att om man får förhinder
eller av någon anledning inte kan vara med, måste man
betala sin avgift. Detta gäller även vid sjukdom. Kan en
annan medlem, reserv, ta din plats behöver du inte betala
avgiften. Gör man en avanmälan innan anmälningstiden
gått ut behöver man inte betala.
Finns reserver på eventuell väntelista återbetalas din
inbetalning.
Du är välkommen på alla våra aktiviteter tillsammans
med familjemedlem. Med familjemedlem avses person
som bor på samma adress som huvudmedlem.

Styrelse
Ordförande
		
Kerstin Persson 0703-300 556
kerstin@ulun.eu			

Ledamöter
Salla Fischlein 0708-10 12 33
salla.u@telia.com

Vice ordförande och 		
medlemsansvarig		
Marina Bengtsson 0702-90 87 19
info@sjobotradgard.se
				
Kassör
Eva Olsson 0702-510 602
eva.olsson@sjobo.nu

Berit Göransson 070-673 43 45
berit@trulstorpsnorregard.se
Eva Andersson 0702-05 99 55
eva.a@sjobo.nu

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

Sjöbo Trädgårdsförening
Poppelvägen 16
275 31 Sjöbo
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: 320 kronor

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)
L:a Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 10%
Växtkraft Rosenhagen i Skåne Tranås 10% (trädgårdsväxter)
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Vasaholm Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
Foto: Omslag, Tulipa ’White Liberstar’ - Kerstin Persson.
Övriga foton: Eva Olsson och Kerstin Persson.

