
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING 

 

Mellan hav och ås 

PROGRAMBLAD 2, 2014 
 

När det här programbladet skrivs i mitten av juni är det redan ovanligt ymnig 

blomning överallt här i vår växtzon. Vi hoppas att ni hittar arrangemang som ni 

tycker är omväxlande och trevliga! Håll er ofta uppdaterade genom hemsidan, 

www.skurupsoderslatt.se där man då och då hittar nya programpunkter, 

erbjudanden eller ändringar. Vi möts i rabatten någonstans! 

 

Workshop i betonghantverk på Little Gardens i Katslösa 

Tid: tisdag 1 juli kl 9.00 – 12.00 

Plats: Little Gardens i Katslösa 

Kostnad: 400:- inkluderar material, fika och det du tar hem 

Anmälan: www.littlegardens.se  

  
 

Trädgårdens mindre byggnader till nytta och nöje, mycket bygginspiration! 

Tid: onsdag 2 juli, 18.00   

Plats: Solberga 112, vägbeskrivning vid anmälan 

Anmälan: till Agneta, senast 30 juni, 0411 70611, 070 714 66 83; 

ordf@skurupsoderslatt.se 

I Jans och Christinas trädgård finns verkligen många roliga idéer att inspireras 

av. Efter det att boningshuset renoverats har trädgården försetts med flera 

byggnationer; fin stenmur, köksträdgård med rumsavdelare, vackert lusthus med 

stallfönster, grillplats, förrådshus, trädkoja och senast en jordkällare … ja, listan 

är nästan hur lång som helst. Ta med fikakorg eller något att lägga på grillen. 

Jan tänder grillen om önskemål finns – sen är det bara att gå hem och bygga!  

 

 

Workshop i komposttekniker på Little Gardens i Katslösa 

Tid: onsdag 9 juli, 9.00 – 12.00 

Plats: Little Gardens i Katslösa 

Kostnad: 400:- fika m.m. 

Anmälan:  www.littlegardens.se för mer information 

 

 

http://www.skurupsoderslatt.se/
http://www.littlegardens.se/
http://www.littlegardens.se/


Vänner och rosor i Svaneholm och Nällevad 

Tid: lördag 12 juli, 10.00  

Plats:  Svaneholm och Nällevad 

Anmälan: Lena J. senast 10 juli: 040-416405; hjulstorp1@outlook.com 

Vi har bjudit in Skånska trädgårdsföreningen till en gemensam lördagsträff hos 

oss. Vi börjar med föreningens trädgård i Svaneholm. Agneta Croneld och 

Anders Hjalmarsson, berättar hur allt har kunnat bli så vackert och bra! Vi 

bjuder på kaffe och kaka och därefter åker vi tillsammans i bilar till Gyllsteds 

underbara rosor och fina trädgård i Nällevad. Välkomna alla! 

 

Workshop med hypertufakrukor på Little Gardens i Katslösa 

Tid: tisdag 22 juli kl. 18.00 – 21.00 

Plats: Little Gardens i Katslösa 

Kostnad: 400:-, inkluderar material, fika och det du tar hem 

Anmälan: www.littlegardens.se 

 

Rosor i våra hjärtan och hemma hos Verweijs i Skurup 

Tid: måndag 4 augusti, 18.00  

Plats :  Lövgången 8 i Skurup  

Anmälan:  Agneta C. senast 1 augusti, 0411-70611;  ordf@skurupsoderslatt.se  

Dirk Verweij blev Årets Eldsjäl 2013 i vår förening.  Hemma hos Dirk, som har 

odlat rosor yrkesmässigt, är allt genomtänkt och odlat med stor kunskap. En 

trädgård med fina växter, prydliga rabatter och mycket att se! Välkomna! 

 

 

Åke Truedsson; dags för vitlökskurs 

Tid: lördag 9 augusti, tid vid anmälan 

Plats: Forshällavägen 66, Möllegården, Vellinge 

Kostnad: 25:- som du betalar när du kommer till kursen 

Anmälan: OBS; kursen måste bokas! Ring Åke 040 – 468 480 (endast vardagar 

19.00-21.00). Anmälan från ca 1 månad i förväg. 

Kursen tar ca två timmar och handlar om vitlökens historia och hur man lyckas 

med vitlöksodlingen. Alla luktar vitlök efter avsmakning och givetvis kan man 

köpa med sig utsäde hem. En tur i de ekologiska odlingarna ingår också!  

 

Jönssons gröna i Abbekås 

Tid: onsdag 13 augusti, 18.30 

Plats: Nils Holgerssons väg 25, Abbekås  

Anmälan:  till Lena J, senast 10 augusti, 040- 416405, hjulstorp1@outlook.com 

En till synes mycket genomtänkt trädgård där bit för bit har erövrats och lusten 

fått styra. I Ingers och Ingemars trädgård får man ett skönt lugn av allt det gröna 

som i sin enkelhet ändå upplevs som raffinerat. Ja, ungefär så står det i 

tidningsreportaget vi läste och bilderna förförde oss. Välkomna! 

mailto:hjulstorp1@outlook.comlive.se
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Workshop i betonghantverk på Little Gardens i Katslösa 

Tid: torsdag 14 augusti, 18.00 – 21.00 

 Plats: Little Gardens i Katslösa 

Kostnad: 400:-, inkluderar material, fika och det du tar hem 

Anmälan: www.littlegardens.se   

 

Sköna trädgårdssöndagen för alla, med musik och kaffekorg, i Svaneholm! 

Tid: söndag 24 augusti, 14.00 – ca 16.00  

Plats: föreningens trädgård invid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm 

Packa en fikakorg och ta med stolar eller filt och njut ett par sköna 

eftermiddagstimmar i vår fina trädgård. Vi ordnar musikalisk underhållning, 

växtkunskapstävling, för den som vill, (vinn ett års medlemskap i föreningen), 

lotterier m.m. Titta efter annons i lokalpressen! Varmt välkomna! 

 

  

En mysig lördag med två trevligheter i Trelleborg med omnejd 

Tid: lördag 6 september kl. 12.00 – 16.00 

Plats: Rogers blommor (Medelhavsväxter) och Hallongården 

Kostnad: 50:-  hos Rogers blommor, som du kan nyttja till ett inköp och  

85:- på Hallongården som inkluderar visning och fika! 

Anmälan: Lena Johansson: senast 3/9, 040- 416405, hjulstorp1@outlook.com 

Rogers blommor erbjuder guidning i trädgård och växthus fyllda med 

Medelhavsväxter där vi sedan  kan botanisera och njuta av miljön. 

 Klockan 14.00 ska vi vara på Hallongården. Citat från hemsidan ” Sedan år 

2008 har vi också öppnat upp odlingen och bjuder nu in våra kunder till 

Halloncaféet…Efter några år ville vi inte bara sälja de färska bären utan även 

förädla hallonen vidare. Nu har vi ca 25 produkter i sortimentet. Det är saft, 

nektar, marmelad, glögg, vinäger och mycket annat.” 

 

Pomolog för bestämning av era frukter i höst! 

Vi har tänkt ha en öppen aktivitet för alla i omgivningen. För några år sedan 

hade vi en pomolog i trädgården, det var populärt, och vi planerar något 

liknande! Kommer att annonseras i pressen samt komma information per mejl! 

 

Birgitta Carlberg; Intressanta insekter och kryp i trädgården 

Tid:  onsdag 8 oktober, 19.00  

Plats:  Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv 

Birgitta Carlberg är pensionerad biologilärare med stort intresse för kryp och 

insekter. Vi får njuta av fantastiska foton på fjärilar, skalbaggar och annat smått 

vi möter i trädgården. Birgitta berättar med stor insikt och kunskap om allt det vi 

inte visste om de där små… Fika serveras till självkostnadspris som vanligt.  

Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.  Välkomna! 

  

mailto:hjulstorp1@


Dags för adventskrans och annat pynt för entré och ljusstake 

Tid: onsdag 26 november, kl. 18.15 

Plats: Blomstershopen, Landsvägen i Skivarp 

En mångårig tradition fortsätter med Christel vid spakarna! Ta med ljusstaken 

som du vill pynta!  Du betalar för materialet du använder och har roligt på köpet. 

 

 

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.  
 

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 

Det finns ännu fler rabatter! www.skurupsoderslatt.se! 

 

Styrelsen: 

Agneta Croneld, ordförande  0411-70611, 070 7146683 

Anders Hjalmarsson, vice ordförande 0411-42174 

Karin Sköld, kassör   046-55278 

Katarina Ahlgren, sekreterare  046-81778 

Lise-Lotte Pierce, medlemsansvarig 0410-22103 

Fritz-Göran Feldt   0411-42546 

Rolf Kajrup   0705-653695 

Karin Wallin   0410-26489 

Victoria Pierce   0708-927350 

Allan Ljunstedt, adj. ledamot  040-482034  

 

Var aktiv, besök något arrangemang och värva gärna en eller annan ny medlem! 

Gröna glada hälsningar från programgruppen, och lilla gänget som är så flitiga i 

vår trädgård i Svaneholm samt hela styrelsen genom eder ordförande. 
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