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Aktiviteter som erbjöds 2016 
 

Februari 

Årsmötet hölls i år i Grönby församlingshem. Det blev inga förändringar i styrelsens 

sammansättning. Dock står vi nu utan valberedning.   

Kvällen avslutades med ett föredrag av trädgårdsingenjörerna Lotta Jacobsson och Jacob 

Vallkil. De föreläste om trädgårdsarkitektur. 

Mars 

Kenneth Lorentzon höll föredrag i Grönby församlingshem. Han berättade och visade bilder 

om några av sina favoritväxter.  

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.  

Några dagar senare var det dags för ett besök på Hällestad svampodling. Dette skedde i 

samarbete med Skånska trädgårdsföreningen. Det kom så mycket folk (över 100 personer) att 

det blev smått kaotiskt.  

I slutet av april var det dags för ett nytt besök på Liljedalsgårdens perenner. 

 Maj 

Dags för ett nytt besök i Kabbarps trädgård. Nu var det dags för pelargonie-och 

kryddväxtköp. 

I slutet av maj var vi hos Sture Bengtsson på Vemmenhögsgården och avnjöt den fantastiska 

och stora trädgården där. 

Till årets eldsjäl utsågs Karin Sköld, föreningens duktiga kassör. 

Juni  

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

försäljningen gick mycket bra. 

Sista aktiviteten i juni var besök i två trädgårdar i Lund. 

Juli 

Den 3 juli var det åter dags för Tusen trädgårdar. Det blev ett välbesökt inslag i vår trädgård. 

Två dagar senare var vi på besök i två trädgårdar i Södra Sandby. Hos David och Anita 

Ekblad bjöds vi på fin fika. Tack för det!. 

Augusti 

Det planerade beöket i Höllviken blev tyvärr inställt p.g.a. sjukdom.  

September 

Vi gjorde ett besök på Petersborgs gård och på i Hagestad. 

Det blev också ett besök på Militärmuseet i Ystad, där Fritz-Göran guidade. Det bjöds också 

på fika. 

Oktober 

Elisabeth Svalin Gunnarsson höll ett mycket intressant föredrag om dahlior. Nu var vi åter i 

Anderslövs församlingshem efter renoveringen. 

November 

Här jhöll John Rogers ett trevligt föredrag om medelhavsväxter. Vi kunde också passa på att 

handla lite sukkulenter..   

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

hos Christel på Blomstershopen i Skivarp! 

 

 

  



Föreningens trädgård i Svaneholm  

 

Som vanligt har det kommit många människor till trädgården. Vi hör berättelser 

om att man sätter sig i lusthuset och njuter av vår trädgård eller att man bara strosar 

runt. Stort  beröm får 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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