
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING  

  

Mellan hav och ås  

PROGRAMBLAD 1, 2019  
  

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

då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.  
 

 

Årsmöte 2019: Se separat inbjudan!   

Tid:   onsdagen den 13 februari, klockan 19.00   

Plats:   Anderslövs församlingshem, vid torget i Anderslöv.  

Efter årsmötet bjuder föreningen på fika. 

Därefter kommer Poul Petersen från Overdam Plantskole (specialist på bl a  

gräs) att berätta om gräs och perenner och ge oss inspiration om deras 

användning i våra trädgårdar.  

Föredraget sker i samarbete med Anderslövs församling.  

 

 

Tulpaner i mängder av sorter, färger och former 

Tid:            lördagen den 2 mars, klockan 13.00  

Plats: Larssons Handelsträdgård, Floragatan 10, Trelleborg 

Vi gör ett nytt försök att få njuta av de fina tulpanerna, som drivits fram på 

traditionellt sätt, och hoppas att inte någon snöstorm kommer att hindra oss den 

här gången. Här kan vi också få köpa tulpaner med lök, om man vill göra 

speciella arrangemang. 

 

 

Nyfiken på Klematis? 

Tid:  tisdagen den 12 mars, klockan 19.00 

Plats:  Grönby församlingshem, Grönbyvägen 69–0 

Fika:  kaffe/te och kaka till självkostnadspris 

Krister Cedergren från Cedergren & Co kommer och berättar om olika typer av 

klematis och klematisskötsel. Vi får veta hur klematis kan användas i trädgården 

och vilka andra växter de passar bra med. Cedergrens har ett stort sortiment av 

klematis. Tillåter vädrets makter det så kommer det finnas klematis till salu. 

www.cedergrens.com  Föredraget sker i samarbete med Anderslövs församling.  

http://www.skurupsoderslatt.se/
http://www.skurupsoderslatt.se/
http://www.cedergrens.com/


En resa i örternas värld 

Tid:  lördagen den 6 april, klockan 10.00 

Plats:  Snårestad byahus, Snårestad bygata 130, Snårestad 

Fika:  Örtinspirerad och hembakad fika till kostnad 50 kr erbjudes.  

Eva Olsson berättar om våra läkande växter och deras egenskaper. Hon vill 

förmedla den kunskap som tidigare generationer delat med sig av, och visa på 

den glädje och kraft som växterna ger. Till nytta, som smaksättare och för 

njutning. Eva Olsson startade och drev företaget Österlenkryddor i många år. Nu 

arbetar hon med sitt nya företag Herbasensia, med bl.a. föreläsningar och kurser. 

Hon skriver även böcker i ämnet. www.herbasensia.se   

Föredraget sker i samarbete med Snårestads byalag. 

 

Perenner, perenner och åter perenner hos Lackalänga Trädgård 

Tid:  lördagen den 13 april, klockan 10.00 

Plats:  Nyhemsvägen 82-32 (Furulund cirka en mil norr om Lund, väg 108  

mot Kävlinge) 

Anmälan:  till Victoria Pierce via sms 0708-927350 senast lördagen den 6 april. 

Utrustning: Stövlar eller andra oömma skor då det kan vara kletigt och halt. 

Fika:  Vi kommer att servera grillad korv och kaffe till självkostnadspris 

efter rundvandringen.  

Vi får en unik möjlighet att se perennodlingarna hos Lackalänga Trädgård som 

drar upp miljoner plantor varje år från plugg. Ägarna Lena och Mats Holgersson 

ger en kort föreläsning följt av en rundvandring. Därefter går det att handla av 

det spännande sortimentet – ta med kontanter och plats i bagaget.  

Vill du se sortimentet: www.lackalangatradgard.se  

 

Nu vaknar trädgården i Svaneholm - uppstart  

Tid:           söndagen den 14 april, klockan 10.00 – 13.00  

Plats:        Vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm  

Nu är det dags att räfsa, rensa, dela och städa i Svaneholm. Det blir god fika 

efteråt. Kom och gör en insats och ha trevligt under tiden!  

 

Besök hos Pia Edén på Ludvigsdal 

Tid:  onsdagen 22 maj, klockan 18.30 

Plats:  Mellangrevie kyrkoväg 104:28, Vellinge (Karta kommer att läggas 

på hemsidan) 

Fika:  Pia bjuder oss på kaffe/te och liten fika 

Pia Edén som har lång erfarenhet i trädgårdsbranschen visar runt i sin trädgård, 

ger tips och idéer kring odling och trädgårdsdesign. Det kommer att finnas fina 

växter till salu. Vi kommer även få se hur man effektfullt kan använda 

trädgårdsplåt i sin trädgård och Pia visar sina fina egendesignade parasoll. 

www.ludvigsdal.com 

http://www.herbasensia.se/
http://www.lackalangatradgard.se/
http://www.ludvigsdal.com/


Vår årliga växtmarknad vid Svaneholm  

Tid:            torsdagen den 6 juni, klockan 11.00 - 14.00  

Plats:         Vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm  

Anmälan:  Senast 3 juni till Fritz-Göran Feldt 0411-42546 om du har plantor att 

sälja, endast medlemmar kan anmäla sig. 10 % av vinsten går till 

trädgårdsföreningen. Vi kommer som vanligt att ha vårt lotteri med fina vinster.  

Passa även på att besöka nationaldagsfirandet på Svaneholms slott.  

 

 

Öppen trädgård hos Annika och Lars Svensson 

Tid:  tisdagen den 25 juni, klockan 18.00 

Plats:  Skivarp 1647, Skivarp, 0411-30548 

En grön oas ute på landet, söder om landsvägen. En trädgård under uppbyggnad 

med perenner, buskar och träd som tillsammans med tropiska fåglar i voljärer 

blir en skön blandning. 

 

 

Öppen trädgård hos Victoria Pierce 

Tid:  torsdagen den 27 juni, torsdagen den 18 juli och lördagen den 17 

augusti, klockan 14 – 18  

Plats:  Västra Vemmenhög 197. Parkera uppe i byn på parkeringsfickan om  

  det är fullt på uppfarten. Frågor: 070–8927350 

Det har hänt mycket sedan trädgårdsföreningen var på besök senast. Är du 

nyfiken på utvecklingen i trädgården är detta ett bra tillfälle att se vad som är på 

gång. Plantor kommer att finnas till salu och vill man ta med sig fikakorgen så 

går det bra då antalet sittplatser utökats rejält. 

 

 

Övriga evenemang 

• Öppen Trädgård Söderslätt 2019  

      Tid:  lördag 15 juni och söndag 16 juni klockan 11.00 - 16.00  

Om förra året blev en succé så lovar vi att 2019 års arrangemang 

kommer bli ännu bättre! Öppen trädgård är en trädgårdsrunda för alla         
trädgårdsintresserade oavsett ambitionsnivå och inkluderar alltifrån 

proffs till den glada amatören. Utställarna finns på Söderslätt och består 
främst av privatpersoner som öppnar upp sina trädgårdar men även         

trädgårdsbutiker. Så ta chansen och låt dig inspireras genom att boka in        

helgen redan idag! För mer information gå in på:    
www.oppentradgardsoderslatt.se eller på Facebook. Vill du också vara         

den som bidrar till inspiration och grön glädje genom att öppna upp din       
egen oas? Skicka ett mail till oss så berättar vi mer!   

info@oppentradgardsoderslatt.se  
 

http://www.oppentradgardsoderslatt.se/
http://www.oppentradgardsoderslatt.se/


Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort:  

Flyinge plantskola           10% (växter)  

Kullenbergs Järn, Skurup                    10% (trädgårdsprodukter)  

Landäng, Skurup                             10% (trädgårdsprodukter utom jord)  

Vasaholm Trädgård, Torna Hällestad 10% (växter)  

Ystad Plantskola 10 % (på alla växter när giltigt 

medlemskap visas)  

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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