
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING 

Mellan hav och ås 

PROGRAMBLAD 1, 2022 

Håll er uppdaterade genom hemsidan, https://www.skurupsoderslatt.se/
där man då och då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller 
ändringar. 

Eva Robild - Fruktträdsbeskärning
Tid:  måndagen den 21 februari, klockan 19.00 
Plats:  Anderslövs församlingshem, vid torget i Anderslöv. 
Fika: till självkostnadspris
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. Ta en titt på Evas instagramprofil: @robilde

Årsmöte och föreläsning med trädgårdsfotografen och skribenten 
Gabriella Dahlman 
Tid:  torsdagen den 3 mars, klockan 19.00 
Plats:  Grönby församlingshem 
Fika:  till självkostnadspris 
Med lite kort varsel kommer vårt årsmöte att bli av. 
Klockan 18.30 prick börjar årsmötet. 
Vi fikar och därefter startar föreläsningen cirka klockan 19.15. 
Vi kommer att få höra om Gabriellas egen trädgård och andras som hon 
har fotograferat och skrivit om. Mycket trädgårdsinspiration kan utlovas!
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Perennsådd med Lise-Lotte och Victoria Pierce
Tid:  tisdagen den 8 mars, klockan 19.00 
Plats:  Grönby församlingshem 
Fika:  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.

Nu vaknar trädgården i Svaneholm - uppstart 
Tid:           söndagen den 10 april, klockan 10.00 – 13.00 
Plats:        Trädgården 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!

Trädgårdsbesök hos landskapsarkitekt Stefan Sundblad
Tid: tisdagen den 19 april, klockan 18.30
Plats:Västra Källhultsvägen 53, 275 64 Blentarp
Vädret var inte det bästa då vi besökte landskapsarkitekten Stefan 
Sundblad i hans fantastiska trädgård som synts i både bok och tidning. 
Trädgården sken ändå. Vi kommer att få en ny chans att se denna fina 
trädgård i vårskrud. Det vill du inte missa. Många underbara rabatter och 
växtkombinationer visas. Vi kommer sannolikt att få se mycket vårlök 
denna gång. Ta en titt på Stefans instagramprofil: 
@stefansundbladdesign 

Föreläsning och besök hemma hos landskapsarkitekt Anders 
Folkesson 
Tid: söndagen den 22 maj, klockan 14.00
Plats:Sövrödsvägen 5, 243 94 Höör
Ta med kaffekorg
Vi besöker landskapsarkitekten Anders Folkesson i hans stora och 
intressanta trädgård med inriktning på hälsa och välmående. Vi får en 
kort föreläsning om hans tankar bakom trädgården och sen blir det 
rundvandring. Missa inte detta! Vill du se lite mer redan nu: 
https://www.sovrodshage.org/

Växtmarknad  
Tid:            måndagen den 6 juni, klockan 11.00 - 14.00 
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Plats:         Trädgården i Svaneholm 
Måndagen den 6 juni är det dags för växtmarknad. Kom och fynda 
rariteter, rejäla plantor, verktyg och en massa annat.
De medlemmar som vill sälja växter ska anmäla sig till Fritz-Göran Feldt 
på telefonnummer 0705-732183 senast några dagar i förväg. 10 % av 
försäljningen går till föreningen och skötseln av trädgården i Svaneholm. 

I rosornas tecken – besök i Killahusets trädgård
Tid: onsdagen den 29 juni, klockan 19.00
Plats: Killahusets trädgård (GPS), Killahusets trädgård, 
Lundavägen 10, 276 37 Borrby
Vi besöker Mia Gröndahl i Killahusets trädgård. Mia beskriver sin 
trädgård på detta vis:
”Killahusets trädgård är ett lika vilt som vackert rosenparadis på 
Österlen. På trettio år har den 10 000 kvm stora åkern förvandlats till en 
trädgård med flera rum, slingrande häckar i buxbom och bortåt tusen 
rosor. I fruktträdgården klättrar många för Sverige ovanliga och 
starkväxande rosor i träden, i salongen blir man famnad av skönhet och 
väldoft, här finns österlenska hitterosor och varje år frösår sig ”
fågelskitsplantor” över hela trädgården!”

Har man tid innan på dagen kan ett besök på rosentorget i Simrishamn 
vara trevligt. Du kan läsa mer on rosentorget här: 
https://www.tripadvisor.se/Attraction_Review-g667281-d13792386-
Reviews-Rosentorget-Simrishamn_Skane_County.html

Några trädgårdshändelser värda ett besök:
⦁ Österlen Garden Show 14 maj – 15 maj i Lunnarp
Österlens trädgårdsmässa, www.osterlengardenshow.se
⦁ Malmö Garden Show 3 juni – 5 juni i Slottsträdgården
⦁ Öppen Trädgård Söderslätt 18 juni -19 juni, 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? 

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 
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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  

Besök Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida: 
http://www.tradgard.org/ eller läs tidningen Hemträdgården för 
medlemsrabatter. 

Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort: 
Flyinge plantskola 10% (växter) 
Kullenbergs Järn, Skurup 10% (trädgårdsprodukter) 
Landäng, 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   0705-73 21 83 
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
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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.  
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