
Verksamhetsberättelse  2017 

Styrelsen för Skurup - Söderslätts Trädgårdsförening avlämnar 
härmed följande verksamhetsberättelse för året 2017

Mellan hav och ås                                                       

Styrelsens sammansättning:
Ordförande, medlemsansvarig Lise-Lotte Pierce
Vice ordförande Anders Hjalmarsson
Sekreterare Katarina Ahlgren
Kassör Inger Olsson
Ledamöter Fritz-Göran Feldt

Rolf Kajrup
Karin Nilsson (halva året)

Suppleanter Karin Wallin
Victoria Pierce

Revisorer Karin Sköld
Kajsa Olofsson

Valberedning
Programgrupp Agneta Johansson, Victoria Pierce, 

  Karin Wallin
Hemsidan Allan Ljungstedt
Kontaktpersoner Anders Hjalmarsson (huvudansvarig), 
föreningsträdgården                          Fritz-Göran Feldt, Rolf Kajrup  

  

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden plus några extra 
arbetsmöten.
Över 7000 har 2017 besökt vår hemsida www.skurupsoderslatt.se

Aktiviteter som erbjöds 2017
Februari
Årsmötet hölls i Anderslövs  församlingshem. Som ny kassör välkomnade vi Inger 
Olsson. Vi står fortfarande utan valberedning.  
Kvällen avslutades med ett föredrag av Anette Nilsson som berättade om framför allt 
sina grönsaksodlingar.
Mars
Vi fick besök från Danmark av Marianne från Gartneriet Spiren. Hon fyllde 
församlingshemmet med julrosor och eftersom som vi var många där blev kommersen 
god. Vi fick också lära oss om julrosor.
April
En kväll med titt på vårblommor och trädgårdsprat hemma hos Victoria inledde april.
Som vanligt hade vi vårupptakt i föreningsträdgården en söndag i början 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. 
Vi gjorde också ett besök på Björkhaga plantskola i Veberöd.
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Maj
Vi gjorde ett besök på Ystad plantskola-
Till årets eldsjäl utsågs Agneta Johansson (programgruppen)
Juni
Den 6 juni var det dags för den årliga loppisen. Som vanligt var det mycket folk och 
försäljningen gick mycket bra.
Juli
Den 1 och 2 juli var det dags för arrangemanget Öppen trädgård, Söderslätt
Augusti
Vi träffades i trädgården på Svaneholm och lyssnade på två korta föredrag. De 
handlade om gräsmattor och rosor och deras respektive skötsel. Trevligt!
Vi var också på ett besök hos Wallströms plantskola i Almaröd.
September
Oktober
Besök på Gunnebo trädgård där det var dags för pioninfo
Vi hade också möjlighet att få mustat våra äpplen under en helg i oktober. 
November
Nu blev det en föreläsning om svampodling i församlingshemmet. Vi kunde också 
inhandla egna odlingar  
Den årliga kransbindningen och julpysslet inför advent och julhelgerna ägde som 
vanligt rum hos Christel på Blomstershopen i Skivarp!
December
Nu gjorde vi ett besök hos Larssons handelsträdgård i Trelleborg.

Föreningens trädgård i Svaneholm
Vår trädgård har som vanligt haft ett stort antal besökare. Vi bedömer att det 
rör sig om minst 5000 personer. Vi har under året fått hjälp med viss sten-
sättning av elever från Nils Holgersson gymnasiet. Det blev väldigt snyggt. Det 
har också påbörjats ett arbete av en vit rabatt.  Stort  beröm får de som arbetar i 
trädgården.
Det är en liten grupp frivilliga trädgårdsarbetare som har träffats i Svaneholm 
varje söndag mellan 10.00 - 12.00 eller kommit 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! 
Tack också till Karin Nilsson som under året var tvungen att avtacka sig sitt 
styrelseuppdrag på grund av sjukdom.

Styrelsen
Lise-Lotte Pierce Anders Hjalmarsson    Katarina Ahlgren

Inger Olsson     Fritz-Göran Feldt    Rolf Kajrup

Karin Nilsson  Karin Wallin      Victoria Pierce   

Allan Ljungstedt (adj. ledamot)
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