
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING 

 

Mellan hav och ås 

PROGRAMBLAD 1, 2013 
 

En ny rolig säsong väntar oss! Vi, aktiva i styrelsen, programgruppen och i 
trädgården vid Svaneholm, hoppas att programpunkterna och trädgården ska 
locka till nya och roliga kontakter och upplevelser! Titta då och då in på vår 
hemsida www.skurupsoderslatt.se  för ytterligare information. Man når oss 
också här ordf@skurupsoderslatt.se  - vi möts i rabatten någonstans! 
 
Årsmöte 2013: Se separat inbjudan!  Efter årsmötet;  Odla, laga, njut! 
 Ett föredrag med plantskoleägarna Lena Drameus-Åberg och Kjell Åberg  
Tid:  onsdag 13 februari, årsmöte kl 19.00, Paret Åberg kl. 20.00  
Plats:  Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv 
Alla är välkomna till vårt väl förberedda årsmöte! Efter årsmötet tar vi en 
snabbfika, och därefter berättar välkända Lena och Kjell, från Åbergs Trädgård, 
om trädgården som en njutning ute och i köket.  De berättar och läser ur sina 
böcker ’Gröna Sidan Upp – råd, recept och tradition’ och den senaste boken 
’Resa hemma – en livsroman’.  Det behövs ingen snöstorm just denna kvällen! 

Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.  
  
Fat från förr: Vinterpyssel med trädgårdsprofilen A nette Nilsson  
Tid: lördag 2 mars 10.00 
Plats:  Hemma hos Anette på Boäng, samåkning ca 8.45  
Kostnad: 200 kr/person för visst material och fika men ta med egna gamla fat!  
Anmälan: Lena J. senast 16/2, 040-416405, hjulstorp@live.se , max 8 personer 
Anette kan det där med dagliljor och har fått pris för sin köksträdgård men har 
minsann fler strängar på sin lyra… Ta med vackra fat i lite olika storlekar 
(ev. egen borrmaskin/skruvdragare) och lär dig att tillverka uppläggningsfat i 
våningar. Resultatet kan bli något till sommarens fikastunder i bersån!  
 
Medlemsträff i medan vintern blir vår; foton, fika och trädgårdssnack 
Tid:  onsdag 6 mars kl 19.00 
Plats: Nils Holgersson Entreprenörcentrum, Västergatan 44 i Skurup 
Ta med fika, tips om böcker, ev. foton från din egen eller en besöksträdgård (om 
du har minneskort eller USB-minne kan vi se via projektor). En anspråkslös träff 
där vi delar erfarenheter och frågor medan vi väntar på att våren ska komma.   



Gör egna påskarrangemang, med blommor och annat, för inne och ute 
Tid: onsdag 13 mars kl. 19.00  
Plats:    Blomsteraffären Lejonblomman  i Anderslöv 
Anmälan: Kontakta Alice N. senast 6 /3, 0410-26165, max 15 personer 
Under ledning av Lena och Malin på Lejonblomman kan du göra arrangemang 
med färska blommor och annat material. Ljus, vaser mm material finns på plats. 
Vid anmälan anger du om du vill använda färska blommor i något arrangemang! 
 
Jardin Majorelle, bilder från en färgstark trädgård  i Marrakech, Marocko 
Tid: onsdag 3 april kl.19.00 
Plats: Anderslövs församlingshem 
Agneta Croneld visar bilder från en fantastisk trädgård. En fransk konstnär 
skapade trädgården under första delen av 1900-talet. Trädgården övergavs på 
60-talet men återuppstod när en mycket känd klädskapare köpte trädgården 
1981. Ett smycke lämnades åt eftervärlden! 
Fika serveras! Arrangemanget sker i samverkan med Anderslövs församling. 
 
 
Vårupptakt med städning och gemenskap i vår vackra trädgård 
Tid: söndag 14 april kl 10.30 
Plats: trädgården intill Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm, Skurup 
Alla händer och armar behövs! Om du så bara har snuddat vid tanken att vilja 
vara med så kom till trädgården idag! Efter gemensamt arbete tar vi städfika 
tillsammans, pratar trädgård och ser fram mot vårsäsongen. Hjärtligt välkomna!  
  
 
KS Maskiner i Svedala visar och säljer handredskap för trädgården   
Tid: söndag 5 maj kl 11.30 
Plats: föreningens trädgård i Svaneholm, Skurup. 
Här får vi förevisat redskap bl.a. från Svea Redskap www.svearedskap.se   
Fiskars www.swe-se.fiskars.com  och från Silky www.gronytekonsult.se  
Dags för nya och bättre redskap när de gamla är slitna!?  Betalning med kort 
eller kontanter. Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna! 
 
Åke Truedsson; dags för tomatodling!  
Tid: lördag 11 maj, söndag 12 maj (2 kurser) 
Plats: Forshällavägen 66, Möllegården, Vellinge 
Kostnad: 25:- som du betalar när du kommer till kursen 
Anmälan: till Åke 040 - 468480 (vardagar 18.00-20.00). Anmälan senast  
                   dagen före, du får vägbeskrivning när du anmäler dig.   
 
 
 



Dags att plantera pelargoner och lite annat, besök i Kabbarps Trädgård 
Tid: söndag  12  maj  kl. 10.30 
Plats: Kabbarps Trädgård, Kabbarps Smedjeväg 37, Åkarp  
Anmälan: Lena J. senast 7/5 040 – 416405 eller mejla hjulstorp@live.se   
Du hittar vad du söker till dina utekrukor, betalas med kontanter! 
Bästa vägbeskrivningen hittar du på Eniro. Hemsida www.kabbarp.se  
 
Kvällsutflykt till  vackra Karnagården,  Mellanköpi nge utanför Trelleborg 
Tid: måndag 27 maj kl.18.30. 
Plats:  Karnagården är största huset mitt i byn, GPS:N 55° 22.9’ E 13° 11,7’ 
Så här beskriver Anneli Widjestål Enghage trädgården: En gång i tiden var detta 
en praktfull trädgård med buxboms- och ligusterkantade grusgångar, fruktträd, 
paradrabatter och ett murat stenkapell. Ursprungligen anlades trädgården under 
förra sekelskiftet men har legat i träda i ungefär 40 år. Omfattande renoveringar 
har gjorts för att återta trädgårdens ursprungliga prakt. Av de ca 5000 kvm 
återstår endast några delar som inte är helt återställda! Växthus och en damm har 
skapats för att ge liv åt större biologisk mångfald.  Trädgården består av flera 
olika rum.  Vi hoppas på en skön försommarkväll! Ta med kvällsfika! 
 
En inspirationsrunda i några väl utvalda trädgårdar i Skurup med omnejd 
Tid:  lördag 1 juni  kl.10-14  
Plats: Alla besök utgår från föreningens trädgård i Svaneholm!   
Försommar och en handfull finfina trädgårdar utlovas. Här finns inte plats för 
beskrivningar men mycket vackert finns att se och trevliga människor att möta! 
Vi tänkte pröva en spindelnätsmodell där man får karta och en startträdgård. 
Med karta och beskrivningar i hand kan man sedan köra runt i sin egen takt och 
stanna lite längre, om man vill, på ett ställe. Man kan pausa eller avsluta i 
Svaneholm, fika där och utbyta tankar med oss som turas om att vara spindeln i 
nätet. Vi kan ordna samåkning om du blir sugen men inte har tillgång till bil!  
Då tar du kontakt med Lena 040 - 416405 eller Agneta C. 0411- 70611  
 
Vår årliga stora växtmarknad vid Svaneholm, lotteri med fina vinster  
Tid: torsdag 6 juni kl. 11.30- 14.00 
Plats: vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm, Skurup 
Anmälan:  Senast 3 juni till Fritz-Göran Feldt 0411- 42546 om du har plantor 
att sälja. Endast medlemmar kan anmäla sig. 10% till trädgårdsföreningen!  
 
Öppen trädgård på Söderslätt  
Tid: söndag 16 juni  
Plats: Söderslätt, där grindarna öppnas för besökare 
Kontakt:  britta.brinck@telia.com eller 0705 372737. Ta kontakt med Britta i 
god tid om du är intresserad av att visa din egen trädgård! Det är många 
besökare i farten den här dagen så fler öppna trädgårdar önskas! 



 Junikväll bland rosor och nävor hos Ulla Hårde på Rosenstigen i Malmö 
Tid:  onsdag 26 juni kl.17.30  
Plats: Rosenstigen 8, 216 19 Malmö 
Anmälan: Agneta C. senast 24/6 ! 0411-70611, 070 7146682, eller mejla 
ordf@skurupsoderslatt.se  OBS: max 30 deltagare! 
I höstas var Ulla hos oss och berättade passionerat om nävor och visade bl a fina 
bilder från sin trädgård så det här besöket är det många som ser fram emot.  
Notera den passande adressen! 
 
Mest rosor hos ordf. Agneta och spännande ”Little gardens” i  Katslösa  
Tid: lördag 6 juli kl.12.30 hos Agneta, kl. 14,00 ”Little Gardens” 
Plats: I ”gränslandet” mellan Skurups och Ystad kommun 
Anmälan: Agneta C. senast 1/7  ordf@skurupsoderslatt.se  070 7146683 för 
 väg- och parkeringsbeskrivning.  OBS : max 30 deltagare! 
Agneta berättar hur och varför en stockholmare hamnar på en kulle i Skåne…  
och visar sedan främst alla de rosor som är som bäst nu i början av juli. 
Därefter förflyttar vi oss en kilometer till ”Little Gardens” i Katslösa. Ägarna 
berättar om sina tankar runt ett spännande projekt som innehåller flera olika 
delar. Här kan du hitta mer information:  www.littlegardens.se  
Om du vill fika i den mexikanskinspirerade delen av trädgården hos Leigh och, 
Joakim på ”Little Gardens” så tar du med fikapengar. Här finns också en shop 
med vacker keramik, slöjdade saker i trä, tvålar mm. Välkomna! 
 
Arrangemangen under resten av året återupptas i augusti och presenteras i Programblad 2 som 
bör vara klart före midsommartid och utskickat till alla medlemmar!  
Varmt välkomna till föreningens fina trädgård i Svaneholm. Det är folk där varje söndag 
mellan 10-12! I år behövs det verkligen förstärkning i gänget, hoho, finns det 
någon/några därute som skulle kunna hjälpa till någon gång då och då? Ta kontakt med 
Anders Hjalmarsson 0411-421 74 eller Agneta Croneld  070714 6683 – eller bara kom!    
 
Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort: 
Landäng, Skurup                           10%  (trädgårdsprodukter)  
Kullenbergs Järn, Skurup        10% (trädgårdsprodukter) 
Klädbruket, Johans Järn, Anderslöv 10% på arbetskläder 
Vasaholms Trädgård                           10% 
Flyinge Plantshop, Flyinge                 10% på växter  

                                            


