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Agneta AndreasonAgneta Andreason

Välkommen!
• Här presenterar vi aktiviteterna i kortform. Mera information finns på  

hemsidan. Där finns också info om nytillkomna och ev inställda  
aktiviteter samt om medlemsrabatter, rådgivning, annonser m m.

• Via vårt nyhetsbrev (mejl) får du löpande information från oss. Anmäl genom att 
fylla i dina uppgifter på hemsidan.

• Namngiven familjemedlem på samma adress skall var registrerad och är då  
fullvärdig medlem och RST olycksfallsförsäkring gäller vid våra arrangemang. 
Meddela namn via RST:s hemsida.

Fel årsavgift på inbetalningskort för familjemedlemmar 
Vid föreningens höstmöte 2019 beslutades att medlemsavgiften för 2020 ska vara 
300 kr (inte 320 kr) inkl familjemedlem. Betala 300 kr och skriv det OCR-nummer 
som står på avin. Ursäkta misstaget!
Styrelsen 



Program
Vi uppskattar om du i första hand anmäler dig till en aktivitet via mejl,  
ange då: namn, telefonnummer, mejladress och medlemsnummer. 

20/2 torsd kl 18.30. Växthusodling
Är du intresserad av växthusodling, har ett eget växthus och vill dela dina fram- och 
motgångar med andra likasinnade? Vill du besöka andras växthus, få tips och idéer, 
byta plantor m m? Vi träffas första gången i Lomma. Adress: Lomma Folkets hus, 
Strandvägen 120, 234 32 Lomma. Max 20 deltagare. Anmälan/info: helst mejl  
Lennart Persson, lennart.persson@sktradgard.se eller 073-143 29 62. Senast 14/2. 

22/2 lörd kl 13. Studiebesök Larssons handelsträdgård
Vi besöker en lokal tulpanodlare i Trelleborg, Larssons Handelsträdgård, Floragatan 
10. Visning av odling och möjligt inköp. Anmälan/info: pia.svensson@sktradgard.se, 
senast 17/2. 

27/2 torsd kl 18.30. Årsmöte med Gröna Sara, lotteri m m
Välkommen till vårt årsmöte! Vi informerar om vad som är på gång, fångar era syn-
punkter och har trevligt. Är du intresserad av att bli medlem är du också välkommen. 
Plats: Crafoordsalen Alnarp, Sundsvägen 14.

18.30 Föreläsning av Sara Hall från Gröna Sara Trädgårdsdesign. Inspirerande 
föreläsning om Blommor till Bina från tidig vår till höst. Vilka av trädgårdens växter 
innehåller mycket nektar eller pollen. Traditionella bivänliga växter varvas med lite 
mer udda sorter som inte i första hand förknippas med bin men som är bimagneter. 

19.30 Bjuder vi våra medlemmar på kvällsfika och säljer lotter till trädgårdslotteriet 
med fina priser.

20.00 Årsmöte med dagordning enligt stadgarna.

20.45 lottdragning och avslutning.

/Styrelsen

1/3 sönd kl 10. Kurs-Pilflätning 
Vi flätar blomstöd för kruka och rabatt som du får med dig hem. Pris 350 kr. Medtag 
fikakorg. Adress: Borlunda 909 Eslöv. Max 8 personer.

Anmälan/info: annika.ta909@gmail.com eller tfn 070-606 91 67 senast 23/2. 

2/3 månd kl 18.30-21.00 Börje Renstam berättar om täckodling m m
Mr Täckodling förmedlar sina erfarenheter av den arbetsfria trädgården inspirerad av 
Ruth Stout. Tänk dig att varken rensa ogräs eller vattna, inte tänka på plantavstånd 
eller mylla ner gödsel. Dina medarbetare maskarna och mikroorganismerna gör jobbet 
och du njuter av rika skördar med minsta möjliga arbetsinsats. Är detta möjligt? Kom, 
lyssna, fråga och lär. Kostnadsfritt för medlem, 50 kr för student, 100 kr för icke 
medlem, swish/kontant. Plats: Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp. Info: Katarina 
Löthberg tfn 070-553 30 61. 



5–8/3 torsd-sönd. Outside Living/Malmömässan 
I år är det ny utformning av trädgårdsmässan. Outside Living är namnet. Vi medver-
kar och säljer växter, värvar nya medlemmar, informerar om våra aktiviteter, ger träd-
gårdstips m m. Är du intresserad av att medverka i vår monter någon timme, så bjuder 
vi på inträdet till mässan. Kontakta annika.ta909@gmail.com alt 070–606 91 67. Info 
om mässan: https://www.outsidelivingsyd.se

15/3 sönd. Åkes Odlingskurs
Lär dig grunderna för en lyckad ekologisk odling om jord, gödsling, plantuppdrag-
ning, förodling, djupsängar, m m. En del plantor finns att köpa. Kurstid ca 2,5 tim, 
inomhus + utomhus. Kursavgift: 50 kr inkl fika. Anmälan: tfn 070-836 15 43 från 
1/3 kvällstid kl 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.

1/4 onsd kl 18.30-20.00. Trädgårdsbutiken Ekbacken Lomma
Monica och Ulrika på Ekbacken939 inspirerar och guidar dig till vårens vackraste 
dukning och vad du kan göra för att rosorna i din trädgård ska visa sig från sin bästa 
sida. Trix, tips och massor av inspiration inför våren. Kostnad: 50 kr för fika. 10 % 
rabatt erbjuds på butikens sortiment. 
Adress: Brohusvägen 9, 234 39 Lomma. Anmälan/info: senast 27/3 till Cecilia Rick 
helst mejl: cecilia.rick@sktradgard.se eller 070-566 68 79. 

2/4 torsd kl 18.30-21.00. Skapa mysiga uteplatser i trädgården –  
Cattis och Eiras trädgårdsdesign
Föredrag och bildvisning med massor av inspiration och tips om hur vi skapar an-
vändbara umgängesmiljöer i trädgården och i anslutning till hus. Se gärna: https://
cattisocheira.blogspot.com/ Tag gärna med fikakorg till pausen. Kostnadsfritt för med-
lem, 50 kr för student, 100 kr för icke medlem, swish/kontant. Plats: Crafoordsalen, 
Sundsvägen 14, Alnarp. Info: Lennart Persson tfn 073-143 29 62.

5/4 sönd kl 10-13. Beskärningskurs buskar och träd i Åkarp
Beskärning av fruktträd samt bär- och prydnadsbuskar perenner m m. Vi besöker 
några privata villaträdgårdar. Kursledare är Ingvar Mann och Lennart Persson. Kurs-
avgift: 150 kr, icke medlem 200 kr, betalas kontant/swish vid kursstart. Samling vid 
Ica Mathusets parkering, östra sidan Dalslundsv 1, Åkarp. Anmälan/info: lennart.
persson@sktradgard.se eller tfn 073-143 29 62. 



8/4 onsd kl 18.30-21. Föreläsning om invasiva växter och E-plantor 
med Tomas Lagerström
Första Halvlek om E-planta
Inflödet av dåligt växtmaterial till Sverige var omfattande under 1960- till 1980-talet. 
Utvecklingsarbete startade och gav underlag för E-plantsystemet, ett samarbete mel-
lan plantskolor, användare och forskning. Under åren som gått har kvaliteten höjts på 
växtmaterialet och den svenska plantskoleproduktionen.

Andra halvlek om invasiva växter
Hur skall vi trädgårdsodlare se på problemet och hoten med listor från naturvårdande 
myndigheter och hur kan vi fortsätta vårt odlande utan negativa effekter på den lokala 
floran? 
Adress: Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp. 
Kostnad: fritt för medlem, 50 kr för student, 100 kr för ickemedlem, kontant eller 
swish. Tag gärna med fikakorg till pausen. Ingen anmälan.
Ansvarig/info: Sara Hall, sara.hall@sktradgard.se, tfn 073-312 28 22. 

15/4 onsd kl 18.30. Föreläsning om fläderbuskar & pelargonodling 
Fläderbuskar, flädersaft, pelargoner och sticklingar. Provsmakning/försäljning. Låter 
det intressant? Anna-Maria Gustafsson från Flädergården i Vinslöv berikar oss med 
sina mångåriga kunskaper från sitt dagliga arbete. Ingen anmälan. Tag gärna med 
fikakorg till pausen. Kostnadsfritt för medlem, 50 kr för student, 100 kr för icke med-
lem, swish/kontant. Plats: Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp. Info: helst mejl till 
eva.ekenstierna@sktradgard.se eller 070–238 14 30.

23/4 torsd kl 17.30-19.00. Hällestad Svamp
Hällestad Svamp är ett familjedrivet företag som 
odlar ekologisk svamp. Vi får information och vis-
ning av odlingarna. Därefter finns det möjlighet att 
köra den korta sträckan till Torna Hällestads Lant-
handel på Sandvägen 4 för att titta på sortimentet 
och göra inköp. För mer info om företaget se 
hemsida: www.hallestad.com, Adress: Hällestad-
svamp AB, 247 95 Torna-Hällestad. Begränsat 
antal deltagare. Kostnad: 70 kr, kontant eller swish 
vid ankomst. 
Anmälan till: helene.johannesson@sktradgard.se 

25/4 och 26/4 lörd-sönd. Åkes Tomatkurs 
Välkomna på tomatkurs för att lära dig lyckas bättre med odling, senaste tomatnytt 
samt köpa plantor m m. Kurstid ca 2,5 timmar. Kursavgift: 50 kr inklusive tomat-
soppa och kaffe, te, saft. Anmälan: tfn 070-836 15 43 från 1/3 kvällstid kl 19-21. 
Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.



6/5 onsd kl 18.00. Guidad tur Tirups Örtagård 
Kan du förnimma dig dofterna, odlar du kryddor eller är du intresserad av att göra 
det? Vill du höra om historiken för gården få tips om odling och förädling, handla 
i butiken/plantskolan och få 15% på ett inköp denna kväll? Bente Falk dotter till 
grundaren är vår guide. Adress: Tirups Örtagård, Tirupsvägen 99, 245 93 Staffans-
torp. Kostnad: 100 kr för medlem, 120 kr för icke medlem swish/kontant. Anmälan: 
Senast 30/4 helst mejl eva.ekenstierna@sktradgard.se eller 070–238 14 30. 

3/5 sönd kl 13.00. Besök tulpanodlingarna på Luna Gård 
(Alternativt om våren är sen, lörd 9/5 kl 11.00)
Joakim Svensson visar Luna gårds frilands-
tulpanodlingar. Vi får höra om tulpan odlande, 
om Luna gårds andra verksamheter och titta på 
odlingarna. Avslutningsvis ges tid till självplock-
ning (kostnad bestäms till våren). 
Slutligt besked om när besöket blir av ges senast 
26 april. Du som anmält dig blir kontaktad, om 
besöket måste skjutas fram till 9 maj.
Adress: Norra Kverrestad Luna Gård 546, 273 96 Tomelilla.
Kostnad: Självplockningskostnaden betalas på platsen till Joakim.
Anmälan: Monica Ange, monica.ange@sktradgard.se tfn 070-792 05 96 senast den 
20 april. 

10/5 sönd. Åkes Sparriskurs
Lär dig odla fin sparris. Plantor till försäljning av bästa sorten. Kurstid ca 2 timmar. 
Kursavgift: 50 kr inkl fika och sparrissoppa. Anmälan: tfn 070-836 15 43 från 1/3 
kvällstid kl 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.

10/5 och 17/5 sönd kl 11.00-17.00. Öppen plantskola Lackalänga
Lackalänga Trädgård är en partiplantskola som odlar och säljer perenner, kryddväxter 
och prydnadsgräs till återförsäljare och yrkesanvändare. Höst och vår är privatperso-
ner välkomna att njuta av utbudet och att göra inköp.  
Hemsida: www.lackalangatradgard.se Ingen anmälan. Adress: Lackalänga Träd-
gård, Nyhemsvägen 82–32, 244 94 Furulund.

16/5 lörd kl 09.30-11.30. Växtmarknad vid Växthusvägen Alnarp
Föreningens medlemmar säljer växter, trädgårds-
förnödenheter m m Tag med av ditt överflöd och 
gläd någon annan och/eller fynda själv. Området 
är öppet för uppställning av försäljningsstånd 
från kl. 08.30. Försäljning på anvisad plats från 
bord eller bil. Info: Lennart Persson, lennart.
persson@sktradgard.se eller tfn 073-143 29 62. 



17/5 sönd kl 10-15. Örtsalt, syrat och salva
Och lite mer på temat ”att ta tillvara”. Vi, Bergisa Hildebrand och Anita Larsby, vill 
ge lite inspiration, inför odlingssäsongen, om vad man kan odla för att sedan förädla. 
Givetvis får ni en hel del ätbart som surkål och syrad morot, olika sorters örtsalt, salva 
och deodorant med er hem. Max 12 deltagare. Ta med er egen lunchmatsäck så bjuder 
vi på kaffe/te med tilltugg. Plats: Hos Anita Larsby, Pl 4511 i S Rörum. Kostnad: 
500 kr, inkl material.  
Anmälan/info: bergisa.hildebrand@sktradgard senast 15/5, tfn 040-466483. 

28–31/5 torsd-sönd kl 10-16. Malmö Garden Show i Slottsträdgården 
Vi säljer växter, informerar om våra aktiviteter, ger trädgårdstips m m. Är du intresse-
rad av att medverka? Kontakta: annika.ta909@gmail.com eller 070–606 91 67. Info: 
www.malmo.se/malmogardenshow

6/6 lörd kl 10-16. Botaniska illustrationer
Annika Thunholm Andersson, Borlunda 909, Eslöv. Vi målar av växter i naturlig stor-
lek. Ta med din favoritväxt eller välj från buketten på bordet. Pris: 350 kr. Akvarell-
papper och färg ingår i priset. Ta med fika.  
Anmälan: annika.ta909@gmail.com eller 070–606 91 67 senast den 30/5. 

7/6 sönd. Danmarksresa, Själland & Karen Blixen
Efter uppsamling i Lund, Staffanstorp och Hyllie åker vi över sundet. Vi besöker 
Karen Blixens hem/museum och trädgård i Rungsted. Där blir vi guidade samt äter en 
god måltid i deras restaurang. Vi besöker den välsorterade plantskolan Aldershvile i 
Bagsvaerd samt ett par privatträdgårdar innan vi åker hem.
I resan ingår: Bussresan, entréavgifter, guidning, lunch, fm och em fika vid bussen. 
Föreningens resevillkor gäller. Ta med pass/Id-kort och danska kontanter samt namn-
försett emballage till växterna.
Pris: 850 kr/person. Anmälan/info till bergisa.hildebrand@sktradgard.se 
senast 20 april, tfn 073-032 87 75. Välkomna, Anette och Bergisa.

8/6 månd kl 18.00. Guidad tur hos Klagshamns Vingård 
Är du intresserad av vinodling, vill höra om när 
Sverige blev vinodlarland, funderar du på att börja 
odla själv, vill få tips om vindruvsodling? Vill du 
köpa plantor? Följ då med på vårt guidade besök 
till vingården som fått utmärkelser för sina viner.  
Adress: Möllevägen 31, 218 51 Klagshamn. I be-
söket ingår fika med hembakat kaffebröd. Kostnad: 
150 kr för medlem, 170 kr för icke medlem, swish/
kontant. Anmälan: Senast 30/5 helst mejl eva.
ekenstierna@sktradgard.se eller 070-238 14 30. 



14/6 sönd. Åkes Hälsokurs
Välkomna på en ”hälsokurs med ekologisk grönsaksodling”. Kursen omfattar nyttig 
mat, farlig mat och hur kan vi påverka våra liv. Grunder för ekologisk odling, djup-
sängar, jord, gödsling m m. Kursavgift: 50 kr inkl hälsofika. Kurstid: ca 2,5 tim. 
Anmälan: tfn 070-836 15 43 från 1/3 kl 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 
Vellinge.

28/6 sönd. Tusen trädgårdar
Mängder av trädgårdar över hela Sverige är öppna för besök. Passa på att visa upp din 
egen också. Info och anmälan: www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2020

4/7 lörd kl 11-16. Öppen trädgård-Rosrunda i Borlunda 
Solbacka är en avstyckad gård med ca 10 000 m2 
trädgård i Borlunda mellan Eslöv och Gårdstånga. 
På våren är trädgården innanför de höga träden fylld 
med vårblommor och på sommaren med många 
hundra rosor. I trädgården finns också ett växthus 
med vindruvor och tomater och ett hönshus med  
Kochin dvärghöns som bland annat bidrar med göd-
sel till trädgården. Ingen anmälan. 
Adress: Borlunda 909, Eslöv. Annika Thunholm 
Andersson, tfn 070-606 91 67. 

 

Styrelsens ledamöter:
Ordförande  Lennart Persson tfn 073-143 29 62 
V. ordförande  Sara Hall tfn 073-312 28 22  
Sekreterare   Monica Ange tfn 070-792 05 96 
Kassör   Katarina Löthberg tfn 070-553 30 61 
Medlemsservice  Agneta Andréason tfn 070-377 62 84 
Ledamot  Claes Nilsson tfn 070-646 60 81 
Ledamot  Cecilia Rick tfn 070-566 68 79 
Ledamot  Göran Johannesson tfn 070-548 61 13



Som helårsmedlem i Skånska Trädgårdsföreningen får du:

• Sex nummer av Trädgårdstidskriften HEMTRÄDGÅRDEN
• Två nummer av Skånska Trädgårdsföreningens PROGRAMBLAD 
• Föreningsinformation på vår hemsida och via nyhetsbrev
• Medlemsavgiften gäller även registrerad familjemedlem på samma adress
• Fri trädgårdsrådgivning via www.tradgard.org
• Tillgång till kunskapsmaterial via www.tradgard.org
• Rabatterbjudande och information
• Möjligheter att vara med på kurser, trädgårdsresor samt besök i intressanta  

trädgårdar och plantskolor m m
• Sälja växter m m vid våra växtmarknader

Medlemsavgifter
• Helårsmedlemskap: januari-december 300 kr. Inklusive namngiven familjemedlem
• Halvårsmedlemskap: juli-december 150 kr med Programblad nr 2 och  

Hemträdgården nr 4, 5 och 6
• Medlem i annan RST-ansluten trädgårdsförening betalar endast 70 kr/år

Vill du bli medlem? 
Anmäl via hemsidan eller medlemsservice (se adress på föregående sida). 

Du som inte är medlem är också, i mån av plats, välkommen till våra evenemang, då 
med högre deltagaravgift.

Saknar du någon aktivitet eller har tips på någon? Kontakta oss!
Mejl: info@sktradgard.se eller Hemsida: www.sktradgard.se

Avsändare:

Skånska Trädgårdsföreningen 
Box 65 
230 53 Alnarp


