
SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING  

  

Mellan hav och ås  

PROGRAMBLAD 2, 2022  
  

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

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

 

 

Växtmarknad  

Tid:  söndagen den 11 september, klockan 11.00 – 14.00  

Plats:  Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm  

Anmälan:  senast 7 september till Fritz-Göran Feldt 0705-732183 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. 

 

 

Formklippt i alla dess former 

Tid:  lördagen den 17 september, klockan 14.00 

Plats: Mossby 143, 274 53 Skivarp 

Vi besöker Henrik Sjöland med familj i deras spännande trädgård med 

formklippta häckar, buskar och träd. Har du kört förbi längs med väg 101 någon 

gång har du säkert reagerat inför allt det spännande formklippta. Det märks att 

Henrik är proffs när det gäller beskärning och klippning. 

 

 

Växtdelardag i Svaneholm 

Tid:  söndagen den 25 september, klockan 9.30 – 11.00 

Plats:  Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm 

Nu behöver perennerna delas i trädgården i Svaneholm. 

Välkommen att hjälpa till. Vi arbetar och har trevligt. 

Klockan elva blir det fika. 

 

http://www.skurupsoderslatt.se/


Trädgårdshacks med Filip Johansson som står bakom appen GardenR 

Tid:  måndagen den 10 oktober, klockan 19.00 

Plats:  Anderslövs församlingshem, Polis Karlssons gata 2 

Kanske följer du redan Filip Johansson på Youtube, Instagram eller Facebook? 

Du kanske har använt appen GardenR? Där kan du planera din trädgård och ditt 

odlingsliv.  

”Filip Johanssons debutbok gavs ut i januari 2022. Trädgårdshacks - 70 finurliga 

återbruk som förenklar din odling året runt har sedan dess fått flera mycket fina 

recensioner. I boken delar Filip med sig av fantastiska tips och smarta lösningar 

för alla som är nyfikna på att ha roligt i trädgården samtidigt som man 

återbrukar och tänker hållbart för framtiden.”   

Vi får chansen att köpa boken och höra en massa fiffiga tips från Filip. 

 

 

Trädgårdsmästare Linnéa Dickson – snickarglädje i trädgården 

Tid: onsdagen den 9 november, klockan 18.30. OBS! Tiden 

Plats: Grönby församlingshem, Grönbyvägen 69-0 Anderslöv 

Linnéa Dickson, trädgårdsmästare Slottsträdgården i Malmö. Vi kan läsa om 

henne i olika reportage och nu med boken Snickarglädje i trädgården. 

Linnéa kommer att ha boken med under kvällen till försäljning. 

 

 

Kransbindning och annat juligt grönt  

Tid:  tisdagen den 22 november, drop-in från kl. 17.00  

Plats:  Blomstershopen Elaiza, Landsvägen, Skivarp  

Pris:  50 kronor för fikat + det material du använder  

Nu är det åter dags för träff 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:  lördagen den 10 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. Liksom tidigare 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! 

 

 



 

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   
 

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, 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) 
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Styrelsen:  

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

Fritz-Göran Feldt, vice ordförande        0705-73 21 83 

Inger Olsson, kassör           0739-56 65 40  

Katarina Ahlgren, sekreterare           0706-97 88 21 

Rolf Kajrup        0705-65 36 95  

Monica Feldt                                       0411-425 46 

Leif Larsson                                                         0725-51 02 93 

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.   

 

 

 

 


