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Aktiviteter som erbjöds 2014 

 
Redan i början av året tänkte vi på ’Tusen Trädgårdar’ och fantiserade om många 

öppna trädgårdar i vårt område och roligheter i föreningens trädgård. Kanske med 

musik, hantverk, konst och glada besökare och medlemmar… Vi fick tyvärr inte så 

många engagerade medlemmar aktiva den dagen men en duktig akvarellist ställde ut i 

lusthuset, ett par trädgårdsägare lämnade några fina ting, för att just den dagen locka 

besökare till sina trädgårdar, men regnets heltäckande ridå var förödande just den 29 

juni. Trots detta blev det mesta av året bra och vi kunde t.ex. fortsätta det goda 

samarbetet med Anderslövs församling. Vi fick också glädjen att ta emot 20 000 kronor 

av Skurups Sparbank för att utveckla föreningens trädgård intill den gamla Trädgårds-

mästarbostaden i Svaneholm!  

 

Februari 

Årsmötet hölls som vanligt i Anderslövs församlingshem. Katarina Ahlgren hälsades hjärtligt 

välkommen i styrelsen för att bli ny sekreterare efter Allan Ljungstedt som fortsätter att sköta 

hemsidan.  

Kvällen avslutades med ett fantastiskt bildspel av fotograf Jarl von Schéele. Håll utkik efter 

det namnet för ’När det våras…’ kan inte beskrivas med ord, det var ett helt förtrollande 

bildspel! 

 

Mars 

Agneta Ullenius, trädgårdsskribent i Svenska Dagbladet, kom till Anderslöv. Hon tog oss med 

på en fin och trevlig resa till engelska trädgårdar och Chelsea Flower Show.  

Medlemsträffen i Skurup omvandlades till en frökväll i Skivarp hos webföretaget 

Gourmetgaragarage som öppnat showroom på Landsvägen. Det var en synnerligen regnig 

onsdagskväll som vi träffades i den lilla butiken. Regnvåta och nyfikna provsmakade vi 

italienska specialiteter och fick samtidigt massor med information om frön och odling. Många 

nöjda medlemmar körde hem med sina nyförvärvade välfyllda fröpåsar för att kunna komma 

igång med årets odlingar.  

 

April 

Som vanligt hade vi vårupptakt i föreningsträdgården en söndag någonstans i mitten av april. 

Huvudansvarig för vår trädgård i Svaneholm är Anders Hjalmarsson så han ledde och 

fördelade arbetet och flitiga händer gjorde det som behövdes, fika ingår i traditionen och 

tillhör gemenskapen just den dagen. 

Ett lite udda arrangemang var då vi hade ett pryl- och trädgårdsloppis i trädgården där 

medlemmar också kunde sälja från egna loppisbord. Föreningen sålde skänkta 

trädgårdsprylar, krukor och annat. Det blev en del pengar till föreningskassan. 

 

 Maj 

Det är i maj allting händer… Lena Johansson utnämndes till Årets Eldsjäl medan magnolian 

Galaxy blommade och hon hyllades givetvis med kaffe och tårta i föreningsträdgården. Lena 

har varit mycket aktiv i föreningen i flera år och lagt ner mycket arbete i programgruppen och 

är helt enkelt ett uppskattat blomster i vår rabatt!  

Riksförbundets ordförande Åke Truedsson bor i Vellinge och erbjöd sina tomatkurser i början 

av maj.  

För inköp till krukor och annat åkte vi till Kabbarps Trädgård i Åkarp. 

 



”Majkväll i Torna Hällestad hos trädgårdsföreningen ”Blommor och bin” så stod det i 

programmet men det skulle vara Blommor och vin! Det blev en härlig kväll med visning av 

några sinsemellan helt olika trädgårdar, promenader mellan ställena och mat och vin för den 

som ville vid dukade bord inomhus. Vilka fantastiskt generösa trädgårdsvänner! 

 

Juni 

I juni hände det ännu mer… Vår årliga och mycket populära växtmarknad i trädgården i 

Svaneholm blev som vanligt mycket välbesökt. Förutom medlemmarnas plant-försäljning och 

lotteri passade vi på att sälja delade plantor från våra blomsterkvarter.  

Ett gäng pilflätningssugna medlemmar kom till Joakim och Leigh på Little Gardens i 

Katslösa. Vi studerade pilflätade rabattinramningar, kojor och sedan påtades det med egna 

alster i den spännande mexikanska trädgården.  

En lördag gick turen till Gamla Bryggeriet i Smedstorp och paret Baker som har 

sitt galleri, sin visningsträdgård och den rostiga butiken där.  Besöken gick också till en 

plantskola och det trevliga borstmuséet i Onslunda. 

I Vellinge var det hälsokurs hemma hos Åke Truedsson. Kursen handlade om odling och 

påverkan av det ätbara vi odlar.  

Öppna trädgårdar på Söderslätt den 15 juni är en kär tradition så även detta år. 

Så var det junikväll i midsommartid bland rosor hos Ulrika Odin i Torna Hällestad. 

Tusen Trädgårdar finns redan omnämnt i början av verksamhetsberättelsen. 

  

Juli 

Joakim och Leigh Ipsen på Little Gardens stod för tre arrangemang i juli månad. Först var det 

betonghantverk, sedan en kurs i komposttekniker och lite senare i juli var det hypertufakrukor 

i fokus. Många uppskattade ord har främst hörts om hypertufakursen men det finns ingen 

uppföljning som graderar eller framhåller någon av kurserna!  

Trädgårdens mindre byggnader till nytta och nöje tittade vi på i Solberga hos Jan och 

Christina. Ett inspirerande besök med mycket roligt och fint att se alltifrån festliga fågelholkar 

till en nybyggd jordkällare. Det var en härlig miljö med humor! 

Vänner och rosor i Svaneholm och Nällevad kallade vi ett arrangemang där vi bjöd in 

Skånska trädgårdsföreningen till oss. Stolta visade vi trädgården och berättade om allt det 

engagemang som finns nergrävt och vackert uppväxt där! Sedan bjöd vi på kaffe och kaka 

innan bilkaravanen rörde sig i riktning mot Gyllstedts rosor i Nällevad. 

Augusti 

Under första delen av augusti hade Åke Truedsson sin sedvanliga vitlökskurs.  

Så var det dags för Jönssons gröna i Abbekås. En genomtänkt och ganska strikt trädgård i 

huvudsak i gröna nyanser, det blev ytterligare ett fint trädgårdsbesök! 

Så här blev ’Skön trädgårdsöndag med underhållning’ i Svaneholm: När det började regna 

försvann en tredjedel av publiken. Musikanter, sångare och publik trängdes under tygtaket. Vi 

hade i alla fall tur med musiken, sa vi som var kvar. Till annonsering och musikgager hade vi 

sökt och fått pengar från Skurups kommun, tack, det var syns att arrangemanget blev 

regndränkt! 

En av deltagarna i växtkunskapstävlingen vann ett års medlemskap i föreningen, grattis Claes! 

 

September 

Ett stort växthus med medelhavsväxter och mycket entusiasm hittade vi hos ’Rogers 

blommor’ i Trelleborg. Många köpte fina och spännande växter, ett trevligt besök följdes av 

ett annat! Hallongården med intressant guidning av ägaren och avslutades med gott fika och 

en hel del personliga inköp.  



Oktober 

’Intressanta insekter och kryp i trädgården’ var rubriken på Birgitta Carlbergs föredrag i 

Anderslöv. En mycket intresserad publik lyssnade och ställde initierade frågor. Flera åhörare 

kom från Anderslövs församling än vad som är brukligt, trevligt! 

 

November 

Utdelning av ’sparbanksmiljonen’ till olika föreningar ägde rum på borggården till 

Svaneholms slott.  Ordförande Agneta Croneld och vice ordförande Anders Hjalmarsson  var 

där och mottog med stor glädje 20 000 :- till Skurup Söderslätts Trädgårdsförening.  

TACK, Skurups Sparbank! 

 Den årliga kransbindningen och julpysslet inför advent och julhelgerna ägde som vanligt rum 

hos Christel på Blomstershopen i Skivarp! 

  

 

 

 

Föreningens trädgård i Svaneholm  

 

Först och främst måste vi konstatera att vår gemensamma trädgård har blivit en stor 

tillgång för Skurup med omnejd. Det kommer många människor till trädgården varje 

år och besökarna öser många superlativer över platsens skönhet och berömmer de som 

arbetar där och att de gör det helt ideellt utan egen vinning! 

 

Ungefär så här avslutade vi ansökan om pengar från Skurups Sparbank: ”… vi vill 

utveckla attraktionen av föreningsträdgården intill Trädgårdsmästarbostaden och 

skapa en än mer inbjudande plats för gamla och nya besökare i Svaneholmsområdet.” 

 

Det är en liten grupp frivilliga trädgårdsarbetare som har träffats i Svaneholm varje 

söndag mellan 10.00 - 12.00 eller kommer dit på annan tid som passar dem bättre. Utan 

dem vore det omöjligt att hålla trädgården i bra skick eller att göra nyanläggningar.  

 

Här vill jag personligen säga ett varmt tack till alla! Jag blev vice ordförande för ingen 

annan ville och jag klev oförberedd in i ordföranderollen. Jag har gjort mitt bästa och nu,  

nu ska jag bara njuta av att vara medlem! /Agneta Croneld en snart före detta ordförande! 

 

TACK, ni som arbetar ideellt! STYRELSEN tackar också programgruppen samt alla 

medlemmar som på olika sätt håller vår förening levande och aktiv!  
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