
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING 

 

Mellan hav och ås 

PROGRAMBLAD 2, 2016 
 

En trädgård är en personlig skapelse. (Pedagogförlaget) 

 

Håll er uppdaterade genom hemsidan, www.skurupsoderslatt.se där man då och 

då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.  
 

 

Tusen trädgårdar arrangeras över hela Sverige. Vi kommer även att ha vår 

trädgård öppen under dagen. 

Tid:  söndag den 3 juli kl.11.00 -15.00 

Plats:  Vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm  

Njut av vår vackra trädgård, sitt ner en stund och ät din medhavda matsäck. 

 

 

Besök i två mycket fina trädgårdar i Södra Sandby 

Tid:  tisdag den 5 juli kl. 19.00 
Plats:  Kornvägen 18, Södra Sandby 

Anmälan: Till Lena Johansson, tel: 073-2416484, 040-416405 eller 

hjulstorp1@outlook.com 

Vi besöker först Anita och David Ekblads trädgård. Paret flyttade tillbaka till 

Skåne från Öland för ett par år sedan och har byggt upp en mycket fin trädgård 

bl.a. med växter de hade med från Öland. David är rosälskare och är även 

engagerad i att samla och bestämma rosor från gamla trädgårdar. Paret har 

massor av rosor i sin trädgård. David är också stensamlare och många vackra 

och ovanliga stenar finns i trädgården. 

Vi förflyttar oss senare på kvällen till Sofielundsvägen 16 i Södra Sandby.  Inger 

och Åke Boketoft tar emot i sin trädgård. Deras trädgård är mycket fint planerad 

med bl.a. fina träd som tulpanträd, katsura och ett ovanligt stort judasträd. Inger 

är mycket intresserad av rosor och klematis, som det finns gott om. Åke har 

skapat ett fint japaninspirerat rum i trädgården. 

Väl mött i båda dessa trädgårdar. 

  

http://www.skurupsoderslatt.se/
mailto:hjulstorp1@outlook.com


Ett kvällsbesök hos Tove Sporrong som vill bevara vårt gröna kulturarv 

Tid: tisdag den 23 augusti, kl. 18.30 
Plats:  Ängdala Trädgård, Östra Halörsvägen 189, Höllviken 

www.angdalatradgard.se 

”Ett kreativt liv i allmogeträdgården” så sammanfattar Tove sin trädgård i Allers 

Trädgårdstidning special 2016. Familjen bor hundra meter från havet på 

Hammars näs där det för hundra år sen enbart bodde fiskare. Ca 2000 kvm 

uppvuxen trädgård med gammaldags växter, små dekorativa arrangemang och 

gröna rum som Tove gärna guidar oss runt i. 

 

 

Intressant trädgårdssöndag på Petersborgs gård och Eklaholm 

Tid: söndag den 4 september, kl. 12.30 
Plats: Vi träffas på Petersborgs gård, 273 98 Smedstorp  

sedan kör vi till Eklaholm Hagestad, Österlenvägen 1081, Löderup  

Kostnad: 20 kronor per person eftersom Petersborgs gård öppnar portarna för 

vår trädgårdsförening denna dag, betalas till Agneta eller Gunnilla på plats. 

På Petersborgs gård odlas det senap, både gult och brunt senapsfrö. Egen 

senapstillverkning i otaliga senapsvarianter. Under ca 30 minuter får vi höra 

berättas om deras spännande verksamhet, butiken är öppen och det finns 

smakprov på deras produkter. Förutom gårdsbutiken så har de även butik i Ystad 

och i Lund. www.petersborg.se  

Vi åker vidare till Karl Fredrik på Eklaholm, kl. 15.00. Ett företag på Österlen 

med inriktning floristik och landskapsarkitektur. Karl Fredrik vann 

Balkongutställningen 2015 på Malmö Garden Show med bidraget ”Balkongliv 

för livsnjutaren”. Sedan våren 2016 finns även butik & konstgalleri på 

Eklaholm, www.karlfredrik.se  
 

 

Besök på militärmuseet i Ystad och demonstation av modelljärnvägen. 

Tid: torsdag den 15 september, kl. 18.30 

Plats: Militärmuseet i Ystad, Nils Aulins gata 19, Ystad  

Kostnad: 50 kronor/person 

Anmälan: Till Fritz-Göran Feldt, 0705-732183 

En av våra medlemmar Fritz-Göran Feldt har varit med och byggt en 

modelljärnväg från Ystad station till Skillinge med olika sevärdheter på 

sträckan. Denna finns på militärmuseet och Fritz-Göran kommer att visa oss 

järnvägen. Det blir också en guidad visning på museet. 

Efter rundvandringen bjuder Monica och Fritz-Göran Feldt på kaffe. 

Vill du göra något trädgårdsbesök innan så har Ystad Plantskola, Gamla 

Lundavägen 59, Ystad, öppet till kl. 18.00.  

http://www.angdalatradgard.se/
http://www.petersborg.se/
http://www.karlfredrik.se/


Elisabeth Svalin Gunnarsson föreläser för oss om Dahlior 

Tid: onsdag den 12 oktober, kl. 19.00 
Plats: Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv. 

Elisabeth har skrivit flera trädgårdsböcker bl.a. en om Dahlior. 2010 

nominerades den till årets trädgårdsbok. Elisabeth är också reseledare för 

trädgårdsresor i Europa, hon har många strängar på sin lyra samt mycket att 

berätta. 

Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.   

Fika till självkostnadspris. 

 

 

Hur man lyckas få hem ett träd på nästan 3 meter som handbagage – Ett 

bildföredrag/kåseri med John Rogers  

Tid: onsdag den 9 november, kl. 19.00 

Plats: Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv. 

John inleder med ett ”resereportage” från olika platser och botaniska trädgårdar 

vid Medelhavet. Du får exempel på ovanliga och annorlunda Medelhavsväxter 

som man också kan njuta av här hemma och John visar upp insamlade frukter 

och fröställningar som är riktiga konstverk. Naturligtvis tips och råd om sådd, 

skötsel och vinterförvaring. 

Johns stora passion började med odling av ”Trelleborgspalmen” och har under 

senare år utvecklats från hobbyodling till eget företag Rogers Plantshop med 

trädgårdsvisningar och egen odling och försäljning och kanske en av Europas 

nordligaste palmodlare. www.rogersplantshop.se  

Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.   

Fika till självkostnadspris. 

 

 

Dags för adventskrans och annat pynt för entrén och ljusstaken 

Tid: onsdag den 23 november, drop in från kl. 17.00 

Plats: Blomstershopen, Landsvägen, Skivarp 

Kostnad: Du betalar för materialet du använder och har roligt på köpet. 

En mångårig tradition fortsätter med Christel. Ta med ljusstaken som du vill 

pynta!  

 

 

Åke Truedssons välkända kursdagar under hösten 2016. 

Åke bor på Forshällavägen 66, S Håslöv, Vellinge. Du kan anmäla dig på 

telefon 040-468480, kvällstid kl. 19-21. Mer information lämnas vid anmälan. 

Vitlökskurs, 13-14/8, 2 timmar, 80 kronor inkl. vitlökshäfte, 30 kronor utan. 

Vinodlarkurs, 21/8, kursavgift 30 kronor. 

Kiwiodlarkurs, datum meddelas vid anmälan, kursavgift 30 kronor. 

 

http://www.rogersplantshop.se/


Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort: 

Flyinge plantskola, Flyinge                    10% (växter) 

Klädbruket, Johans Järn, Anderslöv    10% (arbetskläder) 

Kullenbergs järn, Skurup                      10% (trädgårdsprodukter) 

Landäng, Skurup                              10% (trädgårdsprodukter)  

Vasaholm Trädgård, Torna Hällestad 10% (växter) 

www.gourmetgarage.se  10% (ange förening och 

medlemsnummer) 

 

Besök även Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida: www.tradgard.org 

eller läs tidningen Hemträdgården för fler medlemsrabatter. 

 

Styrelsen: 

Lise-Lotte Pierce, ordförande och medlemsansvarig 0410-221 03 

Anders Hjalmarsson, vice ordförande  0411-421 74 

Karin Sköld, kassör    046-552 78 

Katarina Ahlgren, sekreterare   046-817 78 

Fritz-Göran Feldt    0411-425 46 

Rolf Kajrup    0705-65 36 95 

Karin Nilsson    0411-412 52 

Karin Wallin    0410-264 89 

Victoria Pierce    0708-92 73 50 

Du kan skicka email till hela styrelsen på: styrelsen@skurupsoderslatt.se 

 

Hemsidan administreras av Allan Ljungstedt. Förslag och synpunkter rörande 

hemsidan skickas till webmaster@skurupsoderslatt.se 

 

Medlemmar som vill visa sin trädgård får gärna ta kontakt med Lena Johansson, 

hjulstorp1@outlook.com. 

 

Vi möts på våra aktiviteter eller i trädgården.  

Styrelsen och programgruppen i Skurup-Söderslätts trädgårdsförening 
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