
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING  

  

Mellan hav och ås  

PROGRAMBLAD 2, 2018  
  

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

då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.  

  

  

Bo i glashus, Luktärter och Boängs grönsaksplanteringar 

Tid:  söndag den 26 augusti, kl. 09.00 – 17.30 

Plats:  samling på parkeringen i Svaneholm för samåkning. 

Max antal: 25 personer 

Kostnad:  100 kronor.  

Anmälan till Victoria Pierce 0708-927350 senast den 23 augusti. 100 kronor 

medtages till Svaneholm eller swishas till Victoria i förväg. 

Vi beger oss först till Anna Tykesson och tittar på hennes hus i växthus och får 

se hur man kan bo och odla i ett. Därefter beger vi oss till Cecilia Wingård och 

tittar på luktärter och äter vår medhavda matsäck. Sist men inte minst får vi se 

Anette Nilssons underbara grönsaksodlingar på Boäng. 

 

 

Studiebesök på Sveriges största tomatodling Alfred Pedersen & Son  

Tid:   onsdag den 12 september, kl. 18.00 

Plats:  Odlingen ligger i Trelleborg på väg 9 strax utanför östra infarten.  

Alfred Pedersen & Son odlar tomater i alla dess former, smaker och färger. 

Besöket beräknas ta 1,5 - 2 timmar. 

 

  

http://www.skurupsoderslatt.se/
http://www.skurupsoderslatt.se/


Växt- och trädgårdsmarknad 

Tid:  söndag den 16 september, kl. 11.00 – 14.00 

Plats:  Vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm 

Anmälan:  senast 13 september till Fritz-Göran Feldt 0411 – 42546 om du vill 

sälja växter. Endast medlemmar kan anmäla sig. 

Ta vara på den underbara planteringstiden i september och sätt nya växter redan 

nu. 10% av alla försäljares vinst går som vanligt till trädgårdsföreningen. 

 

 

Äppletider i Svaneholm 

Tid: söndag den 14 oktober, kl. 11.00-16.00 

Plats: Trädgårdsmästarebostaden i Svaneholm 

Pomolog Inger Hjalmarsson kommer och hjälper oss att sortbestämma våra 

”okända” äpplen från kl. 11.00. Ta med några stycken äpplen och få veta.  

Slimminge Byalag och projektledare Robert Aveling vill väcka ett intresse för 

egen förädling av bär och frukt. Denna dag kan du ta med dig äpplen, max 50 kg 

frukt per deltagare/familj och komma till Svaneholm intill 

trädgårdsmästarbostaden.  En avgift tas ut per liter pressad must, emballage 

finns att köpa på plats eller ta med egen. Läs mer på facebook #mustiskurup 

eller skicka mail till must@slimminge.se.     

Trädgårdsföreningen kommer att servera kaffe och äpplekaka under dagen till 

självkostnadspris. 

 

 

Peter Korn om Prärieplanteringar i naturen och i trädgården 

Tid:  tisdag den 20 november, kl. 19.00 

Plats:  Grönby Församlingshem 

Peter Korn berättar om präriens växter och hur de kan samspela i naturen och i 

våra trädgårdar. Bli inspirerad till att använda dessa perenner och gräs på nya 

sätt. Föreningen serverar kaffe till självkostnadspris. 

 

 

Kransbindning och annat juligt grönt  

Tid:   torsdag den 29 november drop-in från kl. 17.00  

Plats:   Blomstershopen, Landsvägen, Skivarp  

Pris:   50 kronor för fikat + det material du använder  

Nu är det dags för den årliga träffen i Skivarp där vi får hjälp att tillverka snygga 

kransar, grupper och annat grönt lagom till advent. Det går bra att ta med egna 

kransstommar. Christel leder oss i hur vi ska göra. Ett trevligt sätt att umgås och 

tillverka något under tiden.  
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Amaryllis/hyacinter och vinterförvaring av palmer i Trelleborg 

Tid:   lördag den 8 december, kl. 13.00  

Plats:  Floragatan 10, Trelleborg  

Vägbeskrivning: från Hedvägen mellan lasarettet och väg 108 sväng in mot 

Norra Kapellet på Fredsgatan, och följ vägen till höger där det finns parkering i 

anslutning till affären. 

Vi besöker Larssons Handelsträdgård, där vi kan njuta av och även köpa 

fantastiska amaryllis och hyacinter ur deras stora sortiment.  

Direkt efter besöket på Larssons Handelsträdgård får vi en unik möjlighet att se 

hur Trelleborgs kommun vinterförvarar sina stora palmer och andra 

medelhavsväxter. John Rogers hyr en del av kommunens växthus och han delar 

med sig av sin kunskap och vi får se hur han vinterförvarar. Har vi tur kan 

bougainvilleor och gardenior blomma. 

 

Åke Truedssons välkända kursdagar under 2018.  

Odlingskurs-djupsängar, tomat-, sparris-, hälso-, vitlöks-, vinodlar-, kiwikurs        
Åke bor på Forshällavägen 66, S Håslöv, Vellinge. Du kan anmäla dig på telefon 040-46 84 

80 från 1/3, kvällstid kl. 19-21.  

Mer information lämnas vid anmälan eller på www.tomatklubben.se.   

  

Övriga evenemang 

Landskrona Trädgårdsgille 

Fredagen 10 augusti och lördagen 11 augusti 

Pelargonutställningar, pelargontävling, trädvandring och växtmarknad är några 

av de olika aktiviteterna som man kan ta del av.  

Läs mer om programmet på: www.landskrona.se/se-gora/kultur-

noje/tradgardsgille 

 

 

Nordvästra Skånes trädgårdsrunda  

Få en unik möjlighet att titta in i trädgården hos olika privatpersoner och 

handelsträdgårdar. 

Tryck ut en karta på: www.tradgardsrundorna.se 

 

1 – 2 september, klockan 10.00 – 17.00 sensommarrundan 

6 oktober, klockan 17.00 – 21.00 månskensrundan 
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Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort:  

Flyinge plantskola, Flyinge                    10% (växter)  

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  

Inger Olsson, kassör        0411-41010  

Katarina Ahlgren, sekreterare      046-817 78  

Fritz-Göran Feldt        0411-425 46  

Rolf Kajrup        0705-65 36 95  

Karin Wallin        0709-30 63 76  

Victoria Pierce        0708-92 73 50  

Allan Ljungstedt 0709-48 20 34 

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 styrelsen.  

  
Välkommen på våra intressanta aktiviteter, några behöver vi anmälan och förskottsbetalning 

till, men de flesta är det bara att dyka upp på platsens adress  

och det hoppas styrelsen och programgruppen i Skurup-Söderslätts trädgårdsförening att du 

kommer att göra.    

  

Du är alltid välkommen med en hjälpande hand i vår trädgård Svaneholm.   
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