
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING  

  

Mellan hav och ås  

PROGRAMBLAD 2, 2019  
  

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

då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.  
 

 

Öppen trädgård hos Victoria Pierce 

Tid:  lördag den 17 augusti 14 – 18 

Plats:  Västra Vemmenhög 197 (Tingbacken).  

Parkera uppe i byn på parkeringsfickan om det är fullt på uppfarten. 

Ta med dig kaffekorg eller kom som du är. Titta i trädgården: något blommar 

nästan året om och det har hänt mycket sedan trädgårdsföreningen sist var på 

besök. Behöver du hjälp att hitta ring Victoria: 0708-927350. 

 

 

Städning av trädgården i Svaneholm 

Tid:  söndag den 25 augusti, klockan 10.00 

Plats:  Trädgårdsmästarebostaden i Svaneholm 

Kom och gör en insats och ha trevligt under tiden! 

Föreningen bjuder på fika efteråt. 

 

 

Besök i en grön oas 

Tid:  torsdag den 29 augusti 18.20 

Plats: Rallarevägen 3, Trelleborg 

Vi får chansen att besöka Catarina Persson i Trelleborg som har en lummig 

trädgård på 400 kvadratmeter med många gröna rum. Kom och njut! 
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Höstmarknad - växtförsäljning 

Tid:  söndag den 8 september, kl. 11.00 – 14.00 

Plats:  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. 

 

 

Besök med visning på Overdam Planteskole, Hörsholm 

Tid:  lördag den 14 september, klockan 15 

Som en uppföljning av det uppskattade föredraget i februari har vi planerat ett 

besök på Poul Petersens plantskola. Han kommer att visa oss runt och vi får 

rabatt på det vi handlar. Vi tänker försöka organisera samåkning dit, och därför 

behöver vi få in anmälan senast 31 augusti. 

Meddela om du kan tänka dig att köra eller om du vill vara passagerare. De som 

är passagerare får betala 200:- för resekostnaderna. 

Anmälan per mail till karin.wallin.aspo@gmail.com eller per telefon 0709 

306376. 

Ange telefonnummer och mailadress, så att vi kan kontakta dig med uppgift om 

samlingstid och plats när vi fått ihop körschemat. 

 

 

Mustning av äpplen 

Tid:  söndag den 6 oktober, klockan 11-15 

Plats: Trädgårdsmästarebostaden i Svaneholm 

Slimminge Byalag och projektledare Robert Aveling vill väcka ett intresse för 

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

per deltagare/familj. En avgift tas ut per liter pressad must. Emballage finns att 

köpa på plats eller ta med eget. Läs mer på facebook #mustiskurup eller skicka 

mail till must@slimminge.se 

Vi ber alla som har möjlighet, att själva ta hand om pressresterna. Det går att 

kompostera dem eller lämna till kommunens återvinningsanläggning. Vår 

kompost i Svaneholm klarar inte av de stora mängderna rester efter en dags 

mustning. 

Föreningen kommer att servera kaffe/the och äppelkaka till självkostnadspris. 
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Hösttema med Karl Fredrik på Eklaholm 

Tid:  måndag den 21 oktober, klockan 19.00 

Plats: Anderslövs församlingshem, vid torget i Anderslöv  

Fika: Kaffe/te och kaka till självkostnadspris 

Karl Fredrik kommer att hålla ett inspirerande föredrag om 

höst/allhelgona/halloween och om deras verksamhet på Eklaholm. Under 

kvällen skapas det några arrangemang. Det kommer att finnas växter och annat 

till trädgården till försäljning. Kontant betalning eller swish.  

Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.   

 

 

Lina Karna Kippel, fotograf och skribent 

Tid:  onsdag den 13 november, klockan 19.00 

Plats:  Grönby församlingshem, Grönbyvägen 69-0 

Fika:  Kaffe/te och kaka till självkostnadspris 

Lina Karna Kippel har arbetat som trädgårdsfotograf i 26 år och hon har bidragit 

med bilder till flera trädgårdsböcker. Lina är även känd för sina underbara 

växtporträtt i tidningen Trädgårdsliv. Linas genuina växtintresse skiner i både 

hennes bilder och texter. Kom och lär dig om både växter och fotografering och 

få en stunds njutning av vackra bilder i novembermörkret. 

 

 

Kransbindning och annat juligt grönt  

Tid:   torsdag den 26 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.  

 

 

Amaryllis och hyacinter - Larssons Handelsträdgård 

Tid:  lördag den 7 december, klockan 13 

Plats:  Floragatan 10, Trelleborg 

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

Norra Kapellet och följ vägen till höger där det finns parkering i anslutning till 

affären. 

Liksom förra året besöker vi handelsträdgården och kan handla av deras 

hyacinter och stora sortiment av amaryllislökar av högsta kvalitet. 

En av amaryllisarna, som köptes förra året, fick 5 blomstänglar! 

 

 



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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