
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING  

  

Mellan hav och ås  

PROGRAMBLAD 1, 2020  
  

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

då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.  
 

 

Årsmöte 2020: Se separat inbjudan!   

Tid:   måndagen den 17 februari, klockan 18.30, föredrag kl. 19.00  

Plats:   Anderslövs församlingshem, vid torget i Anderslöv.  

Fika: serveras till självkostnadspris 

Åke Truedsson är dagens föredragshållare med ämnet: Frukt och bär.  

Åke skriver: ”Förr var frukt och bär i trädgården viktigt för hushållet. Idag är det 

ofta andra prioriteringar, men tänk om och låt dessa fantastiskt nyttiga och goda 

frukter pryda din trädgård. Här får ni lära om kända och okända frukter och bär 

och lite om hur fantastiskt nyttiga dom är och även om sortiment och hur man 

lyckas.”  Föredraget sker i samarbete med Anderslövs församling.  

 

 

Landskapsarkitekt Anders Folkesson berättar om hur hans egna 

trädgårdar blivit till 

Tid: måndagen den 23 mars, klockan 19.00 

Plats: Anderslövs församlingshem, vid torget i Anderslöv 

Fika:  serveras till självkostnadspris. 

Landskapsarkitekten Anders Folkesson, som bland annat är verksam på SLU 

Alnarp föreläser för oss. Han kommer att berätta om sin förra mycket välkända 

trädgård i Minnesberg och hur den blev till och sen får vi inblick i hur hans nya 

trädgård Sövröds Hage utanför Höör håller på att växa fram. Vill du tjuvkika på 

det projektet kan du gå in på följande länkar: 

https://www.instagram.com/sovrods_hage/  

https://www.facebook.com/SovrodsHage/ 

Föredraget sker i samarbete med Anderslövs församling.  
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Nu vaknar trädgården i Svaneholm - uppstart  

Tid:           söndagen den 19 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 Länsmansgården i Dalby 

Tid: onsdagen den 13 maj, kl. 18.30 

Plats:  Länsmansvägen 1, Dalby 

Anmälan: Till agneta.jo@sydskane.nu eller 0708-784833 helst 9 maj. 

Kostnad: 65 kronor som swishas till Karolina, 070-9611697 

Karolina Brising med familj flyttade in på Länsmansgården i Dalby i februari 

2015. På endast fem år har trädgården sedan gått från att vara en trädgård med 

mestadels gräsmatta och buskar till att idag innehålla såväl perennrabatter som 

krukträdgårdar, odling och ett nybyggt orangeri. Karolina arbetar till vardags 

som trädgårdsdesigner och trädgården på Länsmansgården är för henne lite av 

ett showroom. Karolina har också ett stort Instagramkonto med många följare 

som troget följer hennes resa med att utveckla trädgården på Länsmansgården 

vidare. Är ni nyfikna på vad som finns att beskåda kan ni ta en titt innan besöket 

på @karolinalansmansgarden. Förhoppningsvis blommar mängder av narcisser 

och tulpaner vid besöket på Länsmansgården och vårens blomsterprogram i 

krukträdgårdarna är i full blom. 

 

 

Vår årliga växtmarknad vid Svaneholm  

Tid:            lördagen 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.  

 

 

Trädgårdsbesök i Sövröds Hage 

Tid:  söndagen den 7 juni, klockan 14.30 

Plats:  Sövrödsvägen 5, 24394 Höör 

Vi får en chans att besöka Landskapsarkitekt Anders Folkessons nya trädgård 

Sövröd som har en terapeutisk inriktning. Trädgården är ca 4000m2 stor och går 

utan gräns över i naturlandskap med hagar och ängar. Trädgården innehåller 

många spännande lösningar. 

 

mailto:agneta.jo@sydskane.nu


Trädgårdsbesök i Önnarp 

Tid: tisdagen den 9 juni, klockan 19.00 

Plats:  Hos Mike och Lise-Lotte Pierce, Sotehusvägen 11-0, 274 94 Skurup 

Önskemål har framförts om att få besöka Mike och Lise-Lottes trädgård. Nu får 

vi chansen två gånger. En stor och mycket innehållsrik trädgård. Ovanliga träd 

och buskar, stor grönsaksodling, dammar, perennarabatter med många ovanliga 

sorter och då kan man speciellt nämna följande: rosor, klematis, flox, dahlior, 

hostor och pioner. Kom och få inspiration! 

Det finns dessutom chans att handla en och annan växt.  

(Nästa besök blir söndagen den 30 augusti klockan 14.00) 

 

Några trädgårdshändelser värda ett besök: 

- Österlen Garden Show 16 - 17 maj i Lunnarp 

Tredje upplagan av Österlens trädgårdsmässa, www.osterlengardenshow.se 

- Malmö Garden Show 28 – 31 maj 

På Malmö Garden Show finns något för alla. Här kan du ta del av trender, 

balkongutställningar och kunskap eller handla av de många utställande 

företagen. Dessutom erbjuder man mat, musik och diverse familjeaktiviteter. 

- Tusen Trädgårdar 28 juni 

Sommaren, 2020, är det dags igen för den stora dagen då mängder av 

trädgårdar över hela Sverige är öppna för besök. www.tradgardsriket.se 

- Öppen Trädgård Söderslätt 8 – 9 augusti, klockan 11.00 - 16.00  

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.  

 

 
Åke Truedsson kursutbud: Odlingskurs, Tomatkurs, Sparriskurs, Hälsokurs, 

Havtornskurs, Vitlökskurs, Äppelkurs, Kivikurs, Perenna Grönsaker, Hälsokurs.  

Anmälan till kurserna sker på telefon 0708-361543 från 1/3 kvällstid kl 19-21. Ni är mycket 

välkomna. Bor i Södra Håslöv söder om Vellinge i Skåne. Avfart nr 6 från E6 vid Håslöv, t.h. 

mot Räng, efter 20 m th mot Ängavallen efter ca 120 m t.v. på Forshällavägen, grusväg, kör 

450 m. Gård t.v. Ni passerar gammal väderkvarn där gården startar.   

Programgruppen hänvisar till Åkes hemsida för mer information om kursinnehållet. 

 

 

 

Besök Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida: www.tradgard.org eller läs 

tidningen Hemträdgården för medlemsrabatter.  
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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)  

Rogers Plantshop, Trelleborg               10 % (gäller Växthusbutiken) 

 

Styrelsen:  

Lise-Lotte Pierce, ordförande och medlemsansvarig    0707-19 79 70  

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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