
Verksamhetsberättelse  2018 

Styrelsen för Skurup - Söderslätts Trädgårdsförening avlämnar 
härmed följande verksamhetsberättelse för året 2018

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
Allan Ljungstedt

Suppleanter Karin Wallin
Victoria Pierce

Revisorer Karin Sköld
Agneta Johansson

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.
Under 2018 har vi haft 10670 besökt vår hemsida www.skurupsoderslatt.se

Aktiviteter som erbjöds 2018
Februari
Årsmötet hölls i Anderslövs  församlingshem. Vår revisor Kajsa Olofsson avgick och 
i hennes ställe valdes Agneta Johansson. Vi står fortfarande utan valberedning.  
Kvällen avslutades med ett föredrag av Sture Bengtsson.
Mars
Vårt besök på Larssons Handelsträdgård blev inställt på grund av snöoväder.
Vi hade ett inspirerande föredrag av Karl Fredrik på Eklaholm.
April
Besök på Hällestad svamp där även en avsmakningsmeny ingick.
Roland Rittman höll ett föredrag om vilda växter som går att äta.
Vi hade också vår sedvanliga vårupptakt i Svaneholm med både hårt arbete och god 
fika.
Maj

Vi hade två små föredrag i trädgården, dahlior och grönsaksodling.
Till årets eldsjäl utsågs Karin Wallin.
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Juni
Den 6 juni var det dags för den årliga loppisen. Som vanligt var det mycket folk och 
försäljningen gick mycket bra.
Det blev också ett besök på Hallongården.
Det var tänkt att vi skulle haft en till städning av trädgården, detta blev inställt p.g.a. 
torka och värme.
Augusti
Aktiviteterna blev inställda p.g.a.torka.
September
Ett mycket välbesökt studiebesök i tomatodlingen i Trelleborg.
För första gången hade vi en höstmarknad i Svaneholm. Det gav mersmak.
Oktober
Nu var det åter dags för pomologbesök och mustning av äpple.
Peter Korn föreläste om prärieodling.
November
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. Vi besökte också 
Trelleborgs kommuns växthus där man förvarar sina palmer. John Rogers visade och 
berättade om sina medelhavsväxter. Vi fick också växter i present.

Föreningens trädgård i Svaneholm
Vår trädgård har som vanligt haft ett stort antal besökare. Vi bedömer att det 
rör sig om minst 5000 personer. 
I Svaneholm har den torra och varma sommaren satt sina spår i framför allt 
gräsmattan, där vi har fått så i nytt.
Stenläggningen runt lusthuset är nästan färdigställd. 
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! 

Styrelsen
Lise-Lotte Pierce Anders Hjalmarsson    Katarina Ahlgren

Inger Olsson     Fritz-Göran Feldt    Rolf Kajrup

Allan Ljungstedt         Karin Wallin  Victoria Pierce       
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