
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING 

 

Mellan hav och ås 

PROGRAMBLAD 2, 2013 
 

Har Du idéer och synpunkter så hör av Dig till oss i styrelsen, vi är lätta att nå!  

Ring eller sök upp oss vid någon aktivitet! Du kan också hitta oss på hemsidan 

www.skurupsoderslatt.se  Det finns andra trädgårdshändelser under sommaren; 

sök t.ex. efter utflyktsmål på hemsidan för Landskrona som fyller 600 år i år.  

Kom gärna till föreningens trädgård vid Svaneholm 10.00-12.00 på söndagar!  

Fika och/eller var aktiv, vi behöver bli fler. Vi möts i rabatten någonstans!  

 

Öppen trädgård hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara (väg 841, Malmö-Klågerup) 

Tid: torsdag 25 juli kl 15.00-20.00 

Plats: Tibastgränd 20, Bara,  040 4464 74, 070 35 77 333 

Carl-Göran visar sin trädgård  som innehåller mycket intressant för alla 

trädgårdsälskare; sten- och surjordspartier, damm och trågodlingar. Växter; 

alpiner, perenner, rhododendron, mindre träd. C-G säljer av eventuellt överskott. 

 

 

Trädgårdsbesök med kaktusinriktning hos Rosita och Jan-Ola 

Tid:  lördag 10 augusti kl. 10.00 

Plats: Nära Vombsjön, Harlösavägen 981, 275 94 Sjöbo 

Anmälan: Lena J, senast 6 augusti , främst hjulstorp@live.se  el. 040 416405 

Vi läste ett intressant reportage om Rosita och Jan-Ola där de berättade om sitt 

stora kaktusintresse och hur det hade utvecklats. Vi fick kontakt och nu ser de 

fram emot att bl a få visa sitt kaktushus och berätta för oss. Välkomna! 

 

 

Åke Truedsson; dags för vitlökskurs   

Tid: söndag 11 augusti kl 10.00-12.00  

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 kursen! Du får vägbeskrivning vid anmälan. 

 

 

 

http://www.skurupsoderslatt.se/
mailto:hjulstorp@live.se


Kvällsbesök, hos Petra och Mona, i två helt olika trädgårdar på Söderslätt  

Tid: onsdag 14 augusti, samling hos Alice i Vallby kl.18.15  

Anmälan : Alice, senast 11 augusti, 0410-261 65,  för vägbeskrivning till Alice 

Kreativa Petra gjuter i betong och har skapat en trädgård med många fantasifulla 

och överraskande inslag. Mona jobbar professionellt med trädgård och vi hörde 

en föreläsning hon hade för oss i Anderslöv. Det gav mersmak och nu tar hon 

emot oss hemma hos sig. En inspirations- och njutningskväll! 

 

 

Ekologisk odling hemma hos riksförbundets ordförande Åke Truedsson 

Tid:  lördag 24 augusti, kl 11.00 

Plats:  Forshällavägen 66, Möllegården, Vellinge 

Kostnad:   lunch; 20:- för Åkes tomatsoppa och en brödbit 

Anmälan: Alice, senast 20 augusti, 0410-261 65, anmäl om du vill ha lunch 

Vår förening är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård och vi har tur som 

har ordförande Åke Truedsson i närheten. Han har länge haft sina välkända 

tomat- och vitlökskurser.  Åke visar sin trädgård och berättar främst om 

familjens egen ekologiska odling och utveckling av frukt- och bärodlingar. Han 

berättar också om de djupsängar som han odlar i. Mycket intressant att lära och 

ta efter! Du som vill äta lunch ska inte glömma att anmäla ditt intresse!  

 

 

Vandring, växttips och lunch med trädgårdsvänner på Åbergs trädgård  

Tid: söndag 1 september kl 11.30 

Plats: Åbergs trädgård, Öja, NV om Ystad 

   Kostnad:   50:-/person plus vad du vill äta och dricka 

  Anmälan:  Agneta C, senast 27 augusti , 0411 70611, 070 7146683 eller    

  ordf@skurupsoderslatt.se      Den kursiverade texten är saxad ur café-menyn: 

Inget slår trädgårdstallriken i milda, spännande smaker! En palett från trädgården. Lite 
olika dag från dag men alltid lika gott! Du får en fyllig salladstallrik, alltid serverad med 

hembakat bröd, örtyoghurt, vår egen hummus och örtolja. 105:- 
Välj till de Lux med rökt lax eller charkuterier 135:- 

Ägarna Kjell och Lena tar hand om oss före och efter lunchen. Först får vi en 

vandring med tema odling och historia, efter lunchen presenteras intressanta 

perenner. Det finns massor med nya och fina plantor den 1 september, lovar 

Lena. Efteråt kan du handla växter med tanke på höstplantering och nästa 

säsong. Välkomna!  

 

 

Kurs, på Plantskolan i Vellinge, för dig som kommit förbi nybörjarstadiet 

Tid: tisdag 10 september kl 18.00-20.00 

Plats: Plantskolan i Vellinge www.plantskolan.net 

Kostnad: 350:-  föreningen subv. för medlemmar, icke medlemmar 440:- 

mailto:ordf@skurupsoderslatt.se
http://www.plantskolan.net/


Anmälan: Alice, senast 2 sept, 0410 26165, du får vägbeskrivning, det måste 

vara minst 10 anmälda för att kursen ska bli av! 

Så här beskriver Camilla och Anders innehållet i kursen: Frodigt grönt, en 

vacker och hållbar trädgård. Spännande bladformer, trädens skönhet i skiftande 

färg, vacker bark och magnifik höstfärg. Spännande formspråk…  

Det kommer att finnas möjlighet att både ställa frågor och att handla växter.  

 

Fotoutställning och grilleftermiddag i föreningens trädgård i Svaneholm 

Tid: söndag 15 september kl 12.30-15.00, vi tror att det blir fint väder… 

Plats: se i rubriken 

Många fotograferar sig genom hela trädgårdssäsongen och tänk så roligt att få 

möjlighet att visa några av sina bästa bilder! Fotosafari kan kanske väcka de 

ungas trädgårdsintresse. Familjemedlemmar kan också delta i utställningen! 

Packa ner vad du vill grilla/fika, ta familjen med dig och kom! Vi tänder stora 

grillen och än är trädgården härlig att vara i och i stora tältet har vi 

(förhoppningsvis) fotoutställningen – det beror ju på intresset. Rösta på bästa 

bilden! Enkel montering och hängning och ett opretentiöst arrangemang 

Om du vill vara med så skriver du ut max tre av dina/familjens bästa 

trädgårdsmotivmotiv och monterar vart och ett på en pappskiva. Skriv namn och 

telefonnummer på baksidan av varje montering! Posta dem så att de är oss 

tillhanda senast 5 september!  Bästa trädgårdsbilden c/o Agneta Croneld, 

Strykerskans väg 40-13, 271 94 Ystad.  Bilderna går bra att hämta när 

utställningen plockas ner samma dag!  

 

Oktoberföreläsning med fina bilder : ’Vackra insekter i trädgården’    

Tid: onsdag 9 oktober kl 19.00 

Plats:  Anderslövs församlingshem vid Torget i Anderslöv 

Pensionerade biologiläraren Birgitta Carlberg från Hensemåla, Tingsryd, har 

länge intresserat sig för insekter i trädgården. Birgittas fotografier är fantastiska 

och kunskapen gedigen så det lovar gott inför kvällens föredrag.  

Fika till självkostnadspris som vanligt.  Kvällens arrangemang sker i samarbete 

med församlingen i Anderslöv.   

 

Medlemsträff medan mörkret sänker sig; foton, fika och trädgårdssnack 

Tid:  onsdag  6 november kl 19.00 

Plats: Nils Holgerssons Entreprenörcentrum, Västergatan 44 i Skurup 

Hur blev trädgårdssäsongen efter den hemska vintern?  Tog växterna stryk?  Vi 

summerar och delar erfarenheter. Ta gärna med foton från den egna täppan eller 

någon besöksträdgård. Vi kan se bilder via projektor om du har minneskort eller 

USB-minne med dig!  Vad har du för tankar och önskemål inför kommande 

trädgårdssäsong? Idéer till programgruppen… Ta med eget fika ! 

 

 



Pladder i Rabatten; ett lättsamt och annorlunda sätt att visa sin trädgård  

Tid: onsdag 20 november kl 19.00 

Plats: Anderslövs församlingshem vid Torget i Anderslöv   

I Agneta Cronelds trädgård så pladdras det kors och tvärs och faktiskt ganska 

ofta på vers.  Agneta hör samtal och små monologer. Ibland har hon fräckheten 

att fotografera dem som pladdrar i rabatterna och att anteckna det hon hör.  Det 

är de anteckningarna och bilderna som är grunden till Pladder i Rabatten; ett 

eget, lättsamt och annorlunda sätt att visa bilder från en trädgård.  Fika till 

självkostnadspris. Arrangemanget är ett samarbete med Anderslövs församling. 

 

Dags igen för kransbindning, att fixa pynt till entré och ljusstake 

Tid: onsdag 27 november dropp in efter 18.00 

Plats: Blomstershopen i Skivarp 

Du betalar det material du använder, glöm inte att ta med ljusstaken som du vill 

pynta!  Vi är glada att Christel tar emot oss så att traditionen kan fortsätta.  

 
Mejla din e-postadress till ordf@skurupsoderslatt.se  för att få påminnelser inför 

arrangemang! Om du har lämnat e-postadress men ändå inte fått påminnelser så skicka ett 

mejl om det. På vår hemsida www.skurupsoderslatt.se hittar du bilder, aktuell information,  

styrelsen, årets eldsjäl m.m.  

 

Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort: 

Landäng, Skurup                       10%  (trädgårdsprodukter)  

Kullenbergs järn, Skurup                     10% (trädgårdsprodukter) 

Klädbruket, Johans Järn, Anderslöv   10% på arbetskläder 

Vasaholm Trädgård  10%  

Flyinge plantskola, Flyinge                   10% på växter 

 

Agneta Croneld, ordförande  0411-70611, 070 7146683 

Anders Hjalmarsson, vice ordförande 0411-42174 

Karin Sköld, kassör   046-55278 

Allan Ljungstedt, sekreterare  040-482034 

Fritz-Göran Feldt   0411-42546 

Rolf Kajrup   0705-653695 

Lise-Lotte Pierce, medlemsansvarig 0410-22103 

Karin Wallin   0410-26489 

Victoria Pierce   0410-25545 
Hitta många fler rabatter i Hemträdgården!  
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