
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING  

  

Mellan hav och ås  

PROGRAMBLAD 2021-2022  
  

Håll er uppdaterade genom hemsidan, http://www.skurupsoderslatt.se/ 

där man då och då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.  

 

 

Amaryllis och hyacinter - Larssons Handelsträdgård 

Tid:  lördagen den 4 december, klockan 13.00 

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. 

Föreningen gör ett nytt besök i handelsträdgården där vi kan handla av deras 

hyacinter och amaryllislökar av högsta kvalitet. Vid detta tillfälle ges 10% på 

priset.  

 

 

 

Föredrag om gamla rosor 

Tid: tisdagen den 7 december, klockan 19.00 

Plats: Grönby församlingshem 

Fika:  serveras till självkostnadspris. 

Författaren och fotografen Mia Gröndahl visar bilder och berättar om rosor, 

som är och har varit populära. De gamla rosorna som planterades i 

allmogeträdgårdarna, i byarnas och fiskelägenas täppor för mer än hundra år 

sen. Mia delar även med sig av sina odlingstips och svarar på våra frågor. 

Följ Mia på instagramprofilen: killahusets_tradgard 

 

 
 
 

http://www.skurupsoderslatt.se/


Perennsådd med Lise-Lotte och Victoria Pierce 

Tid:   måndagen den 31 januari, klockan 19.00  

Plats:   Grönby församlingshem  

Fika:   serveras till självkostnadspris  

Båda älskar att så perenner och har lång erfarenhet av detta. Lise-Lotte förgror 

dessutom massor av grönsaker och ettåringar. 

Vi visar våra knep för att lyckas med sådder och ger tips på inköpsställen av bra 

frö. 

 

 

 

Årsmöte 2022: Se separat inbjudan!   

Tid:   måndagen den 21 februari, klockan 18.30, föredrag kl. 19.30  

Plats:   Anderslövs församlingshem, vid torget i Anderslöv.  

Fika: serveras till självkostnadspris 

Eva Robild är dagens föredragshållare med ämnet: Fruktträdsbeskärning.  

Frilansjournalisten och författaren Eva Robild med ett gediget CV inom allt med 

trädgård besöker oss. Eva Robild är även expert på alla typer av trädbeskärning 

och hon kommer att visa hur vi kan beskära våra fruktträd. Det kommer finnas 

möjlighet att köpa böcker av Eva på plats. Vill du se mer av Eva Robild i förväg 

– kan du spana in hennes instagramprofil där hon lägger ut mycket trevliga före 

och efter bilder av beskurna träd. Följ Eva på instagramprofilen: @robilde 
 

 

 

 

Viktig information från styrelsen: 

För att kunna nå alla medlemmar med snabb information så skulle vi vilja skapa 

en e-postlista. Vi ser ett behov av att information ska kunna nå er medlemmar 

snabbare. Skulle en programpunkt bli inställd, flyttad eller tillkomma senare kan 

vi meddela alla direkt. Vi ber därför alla som har en e-postadress att de skickar 

den till: 

ordf@skurupsoderslatt.se   

Vi i programgruppen hoppas självklart på att vi ska kunna återgå till ett lite mer 

normalt program efter denna märkliga tid med Covid-19.  

 

 

mailto:ordf@skurupsoderslatt.se


Besök Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida: http://www.tradgard.org/ 

eller läs tidningen Hemträdgården för medlemsrabatter.  

 

Nytt medlemsår! Inbetalningskort och medlemskort ligger i sista numret av 

Hemträdgården.  

 

 

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)  

http://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  

vakant, vice ordförande 

Inger Olsson, kassör         0411-410 10  

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 till 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.   

http://www.tradgard.org/
http://www.gourmetgarage.se/
http://www.gourmetgarage.se/


 

 

 

 

 

 
 
 


