
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING 

 

Mellan hav och ås 

PROGRAMBLAD 1, 2015 
 

Ett nytt trädgårdsår står för dörren och detta programblad är det sista som jag 

skriver både som medlem i programgruppen och som ordförande. Jag gick med i 

programgruppen för mer än tio år sedan… och på årsmötet nu den 25 februari 

lämnar jag ordförandeposten. Det har varit mycket roliga år och jag hoppas vi 

ses i rabatten någonstans! Stort tack alla som jag har haft nöjet att samarbeta 

med; programgruppen, de frivilliga trädgårdsarbetarna i föreningens trädgård 

och inte minst alla i styrelsen – och så alla trevliga möten med aktiva 

medlemmar! Gröna sköna trädgårdshälsningar; Agneta Croneld 

Titta då och då in på föreningens hemsida! www.skurupsoderslatt.se   

där kan det finnas ändringar eller nyinsatta arrangemang! Lämna gärna din e-

postadress och skriv dina tankar och idéer till: styrelsen@skurupsoderslatt.se   
 

Årsmöte 2015: Se separat inbjudan!   

Efter årsmötet; Odlarglädje i växthus och frossa i årets alla nyheter med 

trädgårdsskribent Inger Palmstierna  

Tid:  onsdag 25 februari, årsmöte kl 19.00, kl 20.00 Inger Palmstierna   

Plats:  Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv 

Alla är välkomna till vårt väl förberedda årsmöte! Efter årsmötet blir det 

snabbfika, och därefter hälsar vi Inger Palmstierna välkommen. Inger är aktiv i  

Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och andre vice ordförande där. 

Hon berättar om odlarglädje i växthus och presenterar årets frönyheter. Vi får 

tips och förslag på hur man kan göra. Vill man inte odla själv så kan man ändå 

njuta av bilder och få inspiration inför den kommande trädgårdssäsongen! 

Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling, välkomna!  

 

Dags att så, välkommen till frökväll hos Gourmetgarage i Skivarp 

Tid: onsdag 4 mars 18.30 

Plats:        Gourmetgarage, Landsvägen, Skivarp, www.gourmetgarage.se  

Äntligen är det dags att så! Förra året blev vi inbjudna till en mycket lyckad 

afton hos fröfirman Gourmetgarage. Vi får en presentation av årets frönyheter 

och Gourmetgarage har utökat sortimentet med ytterligare en fröproducent. Vi 

blir bjudna på lite tilltugg och tillgången på kunskap är stor så det är bara att 

fråga om fröer. Kanske blir det någon rabatt till den som är medlem… 

http://www.skurupsoderslatt.se/
mailto:styrelsen@skurupsoderslatt.se
http://www.gourmetgarage.se/


En blänkare: 5-8 mars är det trädgårdsmässa i Hyllie, Malmö, håll utkik! 

 

Grönt uppåt väggarna; spännande och nytt med ekolog Louise Lundberg     

Tid: onsdag 11 mars kl 19.00 

Plats:  Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv  

Louise Lundberg har länge jobbat i Malmö med Grönare Stad och hon kommer 

att berätta om en spännande utveckling i städerna. Man måste tänka nytt för att 

klara av utmaningarna med stora skyfall och gradvis ökande temperatur. 

Louise berättar om naturen som den bäste läraren för att lösa problemen och att 

det för trädgårdsälskarna betyder mer grönska och vatten i städerna. 

Trädgårdskonst med eftertanke som leder till grönt uppåt väggar, tak och också 

dammar. Förutom detta får vi tips till den egna trädgården, både vått och torrt 

I pausen blir det lite växtförsäljning samt fika till självkostnadspris.   

Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling, välkomna! 

 

Vårupptakt med städning och gemenskap i föreningens vackra trädgård 

Tid: söndag 19 april kl 10.00 

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!  

 

Åke Truedsson, riksförbundets ordförande, erbjuder kurs i tomatodling  

Tid: lördag 2 maj, söndag 3 maj (flera kurser, tid vid anmälan) 

Plats: Forshällavägen 66, Möllegården, Vellinge 

Kostnad: 30:- 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.   

Kursen handlar om tomatens ursprung och historia, om att odla ute eller i  

växthus, om problem som kan uppstå och om tomatens nyttighet och  

användbarhet.  Det kommer att finnas tomatplantor till försäljning.  

Du kan bli medlem i Åke Truedssons tomatklubb för 35 kr/år. 

 

Om du vill bli medlem i vitlöksklubben kostar det 30 kr/år. 

Vitlökshäftet (Allt om vitlök från 2012), 24 sidor, A4 i färg kostar 70kr, 

inklusive moms och porto. Beställ direkt av Åke! 

 

 

Bara en blänkare till; om du saknar programpunkter här i mitten av maj så är  

det trädgårdsdagar på Margretetorp 15 -17 maj. Du hittar det här:  

http://www.margretetorpstradgardsmassa.se/ 

Det är ett stort utbud med föreläsare och försäljare så läs noooga! 

 

http://www.margretetorpstradgardsmassa.se/


Åke Truedsson erbjuder kurs i sparrisodling 

Tid:  lördag 23 maj (flera kurser, tid vid anmälan)  

Plats: Forshällavägen 66, Möllegården, Vellinge 

Kostnad: 30:- 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.   

 

 

Majrunda i några vackra trädgårdar i Skurup med omnejd 

Tid:  söndag 24 maj, kl 10.15 – 14.00 (trädgårdarna öppna till 15.00) 

Plats: Start i föreningens trädgård i Svaneholm, Skurup  

Kom till föreningens trädgård när det passar, njut av blomningen där, hämta en 

karta och beskrivningar så väljer du själv vilka trädgårdar du vill besöka och i 

vilken ordning! Klockan 14.00 är den senaste tiden att starta men då kan man 

bara hinna max någon enstaka trädgård! 2013 hade vi en liknande runda som 

blev mycket uppskattad. Ta med dig någon du vet uppskattar trädgårdar! 

 

 

Inspirationskväll i Dörröd och en trädgård med konstnärliga uttryck 

Tid:  måndag 1 juni kl 18.30 

Plats: Kastanjegården, Dörröd (vägbeskrivning vid anmälan) 

Anmälan: till Agneta C. 0411-70611 eller 070 71466 83 eller mejla 

                   agneta.croneld@ystad.nu (önskas samåkning?) 

Lena och Hasse tar emot oss på sin vackra gård och visar oss runt. Det är inte 

alltid det är växtvalet som är viktigast utan gestaltningen kan vara nummer ett.  

Här finns många idéer om hur man kan skapa intressanta rum. Överallt finns 

några utvalda växter och oväntade saker att upptäcka. En del av trädgården är 

omskapad till en liten park med småträd och några ovanliga ting. Både en damm 

och ett växthus är på gång - vi får säkert höra visionen. Bakom huset, eller är det 

framför, finns det delar av en gammal fin buxbomsträdgård kvar.  

Här finns möjlighet att handla personliga små och stora presenter i värdparets 

fina verkstäder/ateljéer. Hasse och Lena brukar delta i konstrundan. Välkomna! 

 

 

Vår årliga och populära växtmarknad och trädgårdsloppis i Svaneholm  

Tid: lördag 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. Ta med eget bord!  Endast medlemmar kan anmäla sig. 10 %  går till  

trädgårdsföreningens kassa, det betyder mycket, tack!  Som vanligt har vi lotteri 

med fina vinster!  Troligtvis finns det även delade plantor från trädgårdens stora 

blomsterkvarter! Välkomna både säljare och köpare!  

 



Hälsokurs i Vellinge hemma hos vår riksordförande Åke Truedsson   

Tid: söndag 14 juni (tid får du vid anmälan) 

Plats: Forshällavägen 66, Möllegården, Vellinge  

Kostnad: 30:- som du betalar när du kommer till kursen 

Anmälan: senast dagen före till Åke 040 – 468480  (vardagar 18.00-20.00),  

Kursen handlar om odling och påverkan av det ätbara vi odlar. Vad odlar man 

och vad kan vara farligt? Det blir naturligtvis en tur i de ekologiska odlingarna. 

 

Tyvärr inte säkert att det blir Öppna trädgårdar på Söderslätt i år  

Vi informerar på hemsidan så fort vi vet något! Vi tackar Britta Brinck som har 

hållit i trådarna i alla år! Finns någon som känner sig manad? Kontakta 

britta.brinck@telia.com eller ring 0705 372737 om du vill engagera dig! 

 

Arlöv, Lomma och Dalby inspirerande trädgårdsutflykt i fager sommartid 

Tid:  söndag 28 juni kl 10.00  (se här nere annan tid vid ev. samåkning) 

Plats: Maria Fredin Skoog, Fiskaregatan 7 i Arlöv (för karta sök på Eniro) 

Anmälan: Lena J. senast 22 juni, hjulstorp1@outlook.com , 0732-416484  

(för samåking,  kl 9.15 från parkeringen i Svaneholm, säg till vid anmälan)                                                           

Maria, som är journalist och kokboksförfattare, kallar sin trädgård ”Farmors 

trädgård” med många blommor från en svunnen tid. Mysig trädgård med många 

rum och gamla byggnader.  

Sedan åker vi till Lomma där vi äter lunch på restaurang eller har egen matsäck. 

Vi besöker Rosariet nära havet och den som vill kan hinna ta ett dopp i havet. 

Efter lunch åker vi till Dalby och besöker Kristina och Björn Åkerman. Deras 

trädgård har många spännande rum och intressanta lösningar för att få plats med 

många växter. Välkommen med anmälan! 

 

Varmt välkomna till trädgården i Svaneholm!  Vi är där varje söndag mellan 

10-12  Kontakta trädgårdsansvarige Anders H. 0411-421 74 – DU BEHÖVS!  

   

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  
                                         

                                                           

mailto:hjulstorp1@outlook.com

