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Skånska
Trädgårdsföreningen

Välkommen att ta del av årets andra programblad.
I bladet presenterar vi våra aktiviteter i kortform och på hemsidan finns
komplett information. Där finns också info om nytillkomna och ev. inställda
aktiviteter samt övrig information om medlemsrabatter, rådgivning, annonser
m.m.
Genom att anordna kurser, studiebesök, trädgårdsresor, öppna trädgårdar m.m. vill
vi öka kunskapen om trädgårdsodling och trädgårdsdesign.
Skånska Trädgårdsföreningen med ca 1 650 medlemmar är en av Sveriges största
lokala föreningar som genom anslutningen till Svensk Trädgård ger sina medlemmar
stora mervärden.
Ett års medlemskap kostar 290 kr och gäller hela familjen. Läs
mer om alla medlemsförmåner på hemsidan. Du som inte är
medlem är också, i mån av plats, välkommen till våra
evenemang, då med ev. högre deltagaravgift.
Vill du bli medlem? Kontakta Agneta Andreason på vår medlemsservice.
Saknar du någon aktivitet eller har tips på någon? Kontakta oss!
Hemsida: www.sktradgard.se
E-post: info@sktradgard.se
Adress: Box 65, 230 53 Alnarp
Styrelsens ledamöter:
Ordförande
Lennart Persson tfn 0418-43 29 62
V. ordförande
Claes Nilsson tfn 070–6466081
Sekreterare
Monica Ange tfn 070–792 05 96
Kassör
John Rogers tfn 0738-41 3 130
Medlemssevice
Agneta Andréason tfn 0703-77 62 84
Ledamot
Brith Widén tfn 073-098 86 58
Ledamot
Kerstin Ljung tfn 073-444 53 06
Senaste nytt hittar du alltid på www.sktradgard.se
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Program juli-december 2017
30/7
sönd

Havtornsodlingskurs. arrangör Åke Truedsson. Vi lär oss om odling,
sorter, skörd, användning m.m. Kursavgift: 35 kr inkl. fika.
Anmälan/info: vardagar 19–21 tfn 040-46 84 80.
Adress: Forshällavägen 66, Möllegården, 235 91 Vellinge.

5–6/8 Åkes Vitlökskurs. Åke Truedsson lär ut odlingsknep och säljer av sitt
lörd
sortiment, provsmakning. Kursavgift: 35 kr. Kurstid ca 2 tim.
sönd Anmälan/info: tfn 040-468480 kvällstid kl.19-21.
Adress: Forshällavägen 66, Möllegården, 235 91 Vellinge.
6/8
sönd

Ecoprint introduktion. Kl.10–15 Plats: Anita Larsby Södra Rörum 4504
Hörby. Kursledare: Bergisa Hildebrand. Kostnad: 500 kr, inklusive en del
material, sidensjalar kan köpas till självkostnadspris. Ta med
lunchmatsäck, vi bjuder på kaffe/te med tilltugg. Anmälan/info:
bergisa.hildebrand@sktradgard.se senast 30/7 eller tfn 040-466483
15/8 Paradiset i Staffanstorp. Kl. 12-18. Inger och Eric Andersson visar sin
tisd
lummiga villaträdgård med mycket perenner och ”öar”. Handikappvänlig.
Adress: Nordstrandsv. 21, 245 32 Staffanstorp. Kontakt: 046–256098.
Kaffe och nybakat 20 kr. Loppmarknad: krukor, spadar m.m.
17/8 Trädgårdsvandring i Gunnel Carlsons trädgård. Kl. 18. Ingen avgift.
torsd Villaträdgård med orangeri och intressant perennsortimentet. Ta gärna
med fikakorg. Adress: Hemgatan 8 Arlöv. Anmälan/info: från 1/8
agneta.andreason@sktradgard.se eller 0703–776284
19/8 Medelhavsväxter ”på riktigt”. Öppen medelhavsträdgård hos John
lörd
Rogers, kl.11-16. John guidar oss genom sin trädgård med rikt
och
växtsortiment och flera nyheter. Handla lite exotiskt. Ta gärna med andra
20/8 trädgårdsintresserade och/eller blivande föreningsmedlemmar.
sönd Plats: Lillevångsvägen 9, 231 68 Trelleborg
Kontakt: John Rogers 0410-131 30, 0738-41 31 30
eller john@rogersplantshop.se Hemsida: www.rogersplantshop.se
24/8 Öppen trädgård hos Maria Dremo Sundström. Kl. 17.30. Ingen avgift.
onsd Begränsat antal deltagare, ca 20 st. Trädgården är på cirka 400 m² och
innehåller flera sittplatser i en lugn färgskala. Formklippta häckar och klot
är uppblandade med bambu, yviga gräs och perenner där bladen spelar
en stor roll. Många gröna växter för vinterfägring. Målet har varit en
lättskött trädgård och njutning för ögat. Maria driver Almbackens
trädgårdsdesign. Gå gärna in och kika på http://almbacken.se
Adress: Näktergalsvägen 51 Södra Sandby.
Info/Anmälan: Monica Ange 0707-92 05 96.
9/9
Skördefest Hvilan. Kl. 10-16. Marknadsområden med försäljning,
lörd
upplevelser m.m. Vi kommer att vara där för att berätta om vår förening
sälja växter svara på trädgårdsfrågor m.m. Info: www.hvilanutbildning.se
Adress: Kabbarpsvägen 126, 232 52 Åkarp

10/9
sönd

16/9
lörd

17/9
sönd

20/9
onsd

24/9
sönd
27/9
onsd

8/10
sönd

Mediumprint, fortsättning på ecoprint. Kl. 10-15. Plats: Anita Larsby
Södra Rörum 4504 Hörby. Kursledare: Bergisa Hildebrand. Kostnad: 600
kr, inklusive en del material, sidensjalar kan köpas till självkostnadspris. Ta
med lunchmatsäck, vi bjuder på kaffe/te med tilltugg. Anmälan/info:
bergisa.hildebrand@sktradgard.se senast 1/9 eller tfn 040-466483
Balsgård bjuder in till visning av framtidens frukt- och bärsorter.
Elisabeth Martinsson guidar runt på provodlingsfälten. kl. 14.00 – 16.00.
Det pågår ett stort nationellt utvecklingsarbete med att utvärdera nya fruktoch bärsorter bland annat genom provodling i fält.
Fälten visas idag för utvalda gäster. Det blir ett unikt tillfälle att inhämta
kunskap, titta, provsmaka, fotografera och diskutera sorter.
Plats: Balsgårds Elitplantstation, Balsgårdsvägen 33, norr om Kristianstad,
strax söder om Fjälkestads kyrka. Anmälan/info: Monica Ange under
augusti via e-post monica.ange@sktradgard.se eller tfn. 0707-92 05 96
kvällstid mellan kl. 18-20. Meddela också om du vill samåka. Ingen avgift.
Hälsokurs, arrangör Åke Truedsson.
Kursen omfattar nyttig/farlig mat, odlingsgrunder för ekologisk odling,
djupsängar, jord, gödsling, odling med lång skördesäsong. m.m.
Kursavgift: 35 kr inkl. hälsofika. Anmälan/info: vardagar 19–21 tfn 04046 84 80. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.
Glorias äppelgård. Kl. 18. Odling och gårdsbutik. Vi får en guidad tur i
äppellunden och i caféet info om verksamheten. Vi får smaka på gårdens
äppelpaj med kaffe, te eller äppelmust. I gårdsbutiken kan vi handla
äpplen, äppelmarmelader, gourméäppelsåser och starka äppelsåser m.m.
Nu finns också en Balsamito Manzana, som efter 7 år på träfat nu har
börjat säljas. Gården är med i Svenskt Sigill. Kostnad: 80 kronor, 100 kr
för icke medlem, kontant vid besök. Adress: Ladugårdsmarken 551,
225 91 Lund. hemsida http://gloriasappelgard.se/ Anmälan/info: senast 5
sept. via E-post katarina.lothberg@lothberg.eu eller tfn 0705-533061.
Odlingsdag med FOR Alnarp. Program ej klart. Info: se vår hemsida
Trädgårdsbutiken i Lomma. Kl. 18.30 – 20.30. I hjärtat av Lomma finns
Ekbacken939 Hem och Trädgård. Monica ger goda råd på härliga
höstplanteringar för kruka utomhus och förberedelse av praktfulla
vårkrukor med lökar. Butiken med både inomhus- och utomhusmiljöer.
Rosor, buskar, perenner, krukor och trädgårdstillbehör. Under kvällen
erbjuds 10% på allt i butiken. Fika, kaffe med fralla, 30 kr.
Anmälan/info: Cecilia Rick cesse53@gmail.com eller tfn 0705-666879
senast 22 sept. Adress: Brohusvägen 9, Lomma.
Vi slår vackra rep av bomullstrasor. Kl. 13-16 Plats: Anita Larsby,
Södra Rörum 4504 Hörby. Kursledare: Anita Larsby Kostnad: 300 kr,
inklusive en del material. Vi bjuder på kaffe/te med tilltugg.
Anmälan/info: bergisa.hildebrand@sktradgard.se
Eller anita.larsby@sktradgard.se alt. 0706-97 03 50 senast 1/10

14/10 Höstmöte med växtmarknad i Alnarp
lörd
11.00-12.45: Medlemmarnas växtmarknad vid P-plats norr
Alnarpsgården med träd, buskar, perenner, frukt, rotfrukter, grönsaker,
redskap m.m.
13.00: Medlemsfika med pristävling i Crafoordsalen
13.30: Allmänt möte i Crafoordsalen, dagordning enligt stadgarna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mötets öppnande
Val av ordförande, och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare, samt vid behov två rösträknare
Godkännande av dagordning
Fråga om sammanträdet har utlysts enligt stadgarna
Uppläsning av förra medlemsmötets protokoll
Styrelsens förslag till budget för nästkommande år
Godkännande av förslag till budget för nästkommande år
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Genomgång av årets verksamhet samt förslag till innehåll för
kommande års verksamhet
11. Övriga frågor

14.15: Om bin, deras nytta och främjande i trädgården. Föreläsning av
Bengt Nihlgård – professor emeritus i växtekologi vid Lunds Universitet
och aktiv biodlare i Ringsjöortens biodlarförening.
15.00: Prisutdelning och avslutning.
24/10 Kransbindningskurs med hösttema. Kl. 18:30-21:00. Tillsammans
tisd
binder och dekorerar vi varsin krans av halmstomme med olika
höstmaterial t.ex. kastanjer, humlekottar, vildvinblad. Välj mellan att klä
med mossa eller pyntgrönt. Ta gärna med tunna trädgårdshandskar och
sekatör. Antalet kursdeltagare är begränsat till 8 personer.
Kursledare: Sara Hall, Gröna Sara, www.gronasara.se
Avgift: 350 kr inklusive material och fika. Kontant, kort eller swish.
Plats: Gamla skolan i Stora Harrie, Tingsvägen 29, Kävlinge.
Anmälan och info: Sara Hall info@gronasara.se eller telefon 0733122822, senast 17/10.
Hvilan juldekorationer. Program ej klart. Info: se vår hemsida
KG-Hansson Billeberga. Program ej klart. Öppen odling med möjlighet
att köpa julblommor. Info: se hemsida
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