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Aktiviteter som erbjöds 2015 

 
Februari 
Årsmötet hölls som vanligt i Anderslövs församlingshem. AgnetaCroneld avtackades för lång 

och förtjänstfull uppgift som ordförande i föreningen. Till ny ordförande valdes Lise-Lotte 

Pierce. Karin Nilsson hälsades hjärtligt välkommen i styrelsen. 

Kvällen avslutades med ett föredrag av Inger Palmstierna. Hon berättade om odlarglädje i 

växthus och presenterade också årets frönyheter. 

 

Mars 

Första veckan i mars var det dags för en mycket välbesökt frökväll hos Gourmet Garage i 

Skivarp. Veckan efter berättade Louise Lundberg om utveckling av en ”Grönare Stad” 

 

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. Vi arbetade hårt och belönades med god fika efter avslutat arbete. 

 

Maj 

Vi hade en mycket uppskattad runda i ett antal trädgårdar i Skurupstrakten. Många njöt denna 

vackra söndag i maj. 

Till ”Årets eldsjäl” utsågs Agneta Croneld. Hon har under många år gjort mycket för vår 

förening både som ordförande och som medlem i programgruppen. 

 

Juni 

Juni inleddes med ett besök på Kastanjegården i Dörröd. Efter visning av trädgården bjöds 

alla besökande på kaffe och paj. 

Den 6 juni var det dags för den årliga loppisen. Som vanligt var det mycket folk och 

försäljningen gick bra. 

Sista aktiviteten i juni var ett besök i tre trädgårdar i Arlöv, Lomma och Dalby. 

  

Juli 

Den 1 juli var det dags för besök i Rosariet i Ystad. 

Några dagar senare var det dags för en Österlenutfärd till Larssons trädgård i Kivik och också 

ett besök på Kiviks Esperöd arboretum. 

Två dagar senare var det besök hos vår ordförande. 

Den 18 juli var det dags för 3 nya trädgårdsbesök. Dessa ägde rum tillsammans med Skånska 

trädgårdsföreningen. 

Vi hade också en loppis i slutet av juni. Den gick inte så bra.. 

 

Augusti 

Vi hade en föreläsning om jordförbättring och kompostering av köksavfall. 

Dags också för ett nytt trädgårdsbesök i Dalby. 

Som vanligt var det också skördefest i vår trädgård i Svaneholm. 

 

September 
Vi gjorde ett besök hos Eva Mathiasson i Brantevik. 

 

 

 



Oktober 

Nu gjordes ett mycket välbesökt besök på Hörtegården där vi fick lära oss om potatis och 

även smaka på olika sorter. 

Ett annat välbesökt evenemang var pomologbesöket i vår trädgård. 

Oktober avslutades med ettt föredrag om kryddor och dess historia. Vi fick provsmaka och 

även handla. 

 

 

November 

Nu började planteringen av de träd och buskar som vi inhandlade för de pengar (20 000 kr) 

som vi fick av Skurups Sparbank. 

Den årliga kransbindningen och julpysslet inför advent och julhelgerna ägde rum 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! 

 

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.  

 

 

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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