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augusti – december

Agneta AndreasonAgneta Andreason

Välkommen!
• Här presenterar vi höstens aktiviteter i kortform. Mera och kompletterande infor-

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

• Genom vårt nyhetsbrev får du automatiskt information via e-post. Anmäl genom  
att fylla i dina uppgifter på hemsidan.

Senaste nytt
• Höstens aktiviteter är anpassade till nuvarande Coronaläge. Hur det blir framöver 

vet vi inte men hoppas att Coronan självdör och vi får leva som vanligt.
• Registrerad familjemedlem på samma adress är fullvärdig medlem och RSTs 

olycksfallsförsäkring gäller vid våra arrangemang. Meddela namn via RSTs  
hemsida. 

• Dina personuppgifter i medlemsregister och vid anmälan till aktiviteter hanteras 
enligt dataskyddsförordningen.



Program
2/8 söndag kl 12.00. Annette på Boäng
Anette välkomnar Skånska Trädgårdsföre-
ningens medlemmar till Boäng och berättar 
om sina trädgårdspassioner med dagliljor, 
potager och övriga odlingar. Kolla gärna 
hemsidan:  
daylily-potager.blogspot.com för mera 
information och inspirerande bilder. Ta 
gärna med fika och njut av den i trädgården 
efter guidningen. Boäng ligger på sydväst-
kanten av Söderåsen mellan Marieholm och 
Röstånga. Kostnadsfritt. 

Adress: Boäng 771, 260 24 Röstånga.  
Anmälan med namn och medlemsnummer 
till:  
Annika.ta909@gmail.com 
Har du frågor ring Annika 070–6069167.

 

Kära Medlemmar

När vi sätter ihop detta program vet vi inte vilka Covid-19 restriktioner 
som kommer att gälla under hösten. Som det är nu skall vi vara rädda 
om varandra och hålla två rullebörars avstånd.
Under våren har vi fått ställa in en del arrangemang men hoppas att 
kunna genomföra dem nästa år, ledsamt men nödvändigt.
Höstens program är mestadels utomhus med möjlighet att hålla 
 avstånd. Därför har vi anmälan till de flesta sammankomsterna. I slutet 
av året kan i bästa fall nya inomhusaktiviteter bli möjligt. Information 
om dessa och övriga ändringar i programmet lämnas via nyhetsbrev 
och hemsida. 
Vid betalning av kursavgifter önskar vi i första hand swish eller jämna 
pengar.
Genom att vara rädda om varandra hoppas vi kunna genomföra höstens 
program. 
Nu är det inne att va ute. 
Lennart P



5/8 onsdag kl 17.00-18.00. Besök Botaniska Trädgården i Lund
Samling utanför ingången till växthusen 
mitt i trädgården inför en timmes guidning 
i parken. Kostnad: gratis. Adress: Östra 
Vallgatan 20, Lund.  
Anmälan: Annika Thunholm Andersson 
via e-post till  Annika.ta909@gmail.com 
eller 070–6069167.

Vid anmälan ange namn, medlemsnummer 
och telefon eller e-post.

9/8 söndag. Åkes Havtornskurs
Vi lär oss om det mycket nyttiga bäret havtorn, sorter, odling, provsmakning m m. 
Plantor till försäljning av bästa sorterna. Kursen beräknas till 2 timmar. Kursavgift 
50 kr inkl fika och provsmakning. Anmälan: tfn 070-8361543 kvällstid kl 19-21. 
Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.

12/8 måndag kl 17.00. Guidad tur Katrinetorps Landeri-Malmö 
Herrgården med anor från 1799, en av landets bäst bevarade empireanläggningar med 
historiska trädgårdar, köksträdgård med fransk förebild och tillhörande engelsk land-
skapspark med mera. En guidad tur i historiens vingslag. 

Adress: Katrinetorps Landeri, Katrinetorps allé, 215 74 Malmö. Samling vid linden 
på gårdsplanen. Kläder efter väder. 

Kostnad: 100 kr för medlem, 120 kr för icke medlem swish/kontant. 

Anmälan: Senast 4/8 helst e-post eva.ekenstierna@sktradgard.se eller 070–2381430. 
Ange medlemsnummer, namn och mobilnummer.



15–16/8 lörd-sönd kl 11-16. Medelhavsväxter hos Rogers Plantshop
John Rogers guidar oss genom sitt sortiment av medel-
havsväxter, kaktus, suckulenter och odlingen av Öken-
ros samt Plumeria. Växtförsäljning. Kostnadsfritt och 
Ingen anmälan. Adress: Lillevångsvägen 9, 231 68 
Trelleborg.  
Info: John Rogers 073-841 31 30.  
Hemsida: www.rogersplantshop.se

22/8 och 23/8 lördag-söndag. Åkes Vitlökskurs
Odlingsknep för att få stora klyftor och lökar med mera. Dessutom kan du köpa av 
Åkes sortiment från Ryssland, Sibirien, Östeuropa, Kina och andra platser i världen. 
Ca 90 sorters vitlök och en del andra intressanta Allium. Kursavgift: 50 kr inkl. 
fika och provsmakning av vitlök. Kursen tar ca 2,5 tim. Anmälan: tfn 070-8361543 
kvällstid kl 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.

30/8 söndag kl 10-13. E-Plantor och pärlor i Alnarpsparken
Ingvar Mann och Lennart Persson guidar runt i 
Alnarpsparken och visar E-plantsortimentet med 
dess växter som är speciellt framtagna för svenska 
förhållande. Vi letar också upp pärlor i perenn- och 
busksortimentet som är intressanta för oss i villa-
trädgårdarna. Guidningen är kostnadsfri för med-
lemmar. Anmälan/info: Lennart Persson, e-post: 
lennapers@gmail.com eller tfn 073-143 29 62.   
Vi samlas vid södra sidan på slottet vid blåregnet. 
Kläder efter väder då vi är ute hela dagen. Ta med 
något att äta och dricka vid lämplig paus.

1/9 tisdag kl 17.30. Bokashi kompostering, fermentering av ogräs och 
gödsel, Effektiva Mikroorganismer-EM 
Följ med på besök till Kajsa Sjaunja där hon 
berättar hur det fungerar och hur man gör samt 
visar oss runt i sin trädgård där vi får se resul-
taten. Möjlighet till inköp av produkter och 
tillbehör. Kostnadsfritt för medlem.

Adress: Fårabäcksvägen 81, 212 91 Malmö 
(nära Oxie). 

Anmälan: senast 25/8, till eva.ekenstierna@
sktradgard.se eller 070–2381430. Ange med-
lemsnummer, namn och mobilnummer.

 
 



2/9 onsdag kl 18.00. Trädgårdsvandring i Gunnel Carlsons trädgård
Villaträdgård med orangeri och intres-
sant perennsortiment. Ta gärna med 
fikakorg. Endast medlemmar. Ingen 
avgift. Adress: Hemgatan 8, 232 31 
Arlöv. Anmälan: från 3/8 till agneta.
andreason@sktradgard.se. Uppge namn, 
medlemsnummer samt telefonnummer och 
e-postadress. 

9/9 onsdag kl 18.30-20.00. Trädgårdsbutiken Ekbacken Lomma
Monica och Ulrika på Ekbacken gör en härlig höst-
dukning med bordsdekorationer med mycket fantasi 
för att ge oss inspiration och glädje inför höstens 
rikedom. Vi använder det som naturen ger i trädgård, 
skog och mark men även lite köpta blommor att 
stödja med. Kostnad 400 kr och allt material ingår i 
priset. Komplettera gärna med eget material. Under 
kvällen erbjuds 10% på allt i butiken. 

Adress: Brohusvägen 9 Lomma. 

Anmälan/info: senast 4/9 till cecilia.rick@sktradgard.se eller tfn 070-5666879.

13/9 måndag kl 14.00. Guidad tur i Limhamns Kalkbrott 
Det naturskyddade området är ett resultat 
av den industriella brytningen av kalk för 
tillverkning av cement. Nu har naturen 
börjat ta över och det finns över 2 000 
olika arter av djur, växter och svampar. 
Det krävs god kondition och hundar och 
barnvagnar får inte följa med. Det finns 
ingen toalett i anslutning till kalkbrottet. 

Adress: Kalkbrottsgatan 114, Limhamn.  
Samling vid grindarna. Kläder efter 
väder. 

Kostnad: 100 kr för medlem, 120 kr för 
icke medlem swish/kontant. 

Anmälan: Senast 6/9 helst e-post eva.ekenstierna@sktradgard.se eller 070–2381430. 
Ange medlemsnummer, namn och mobilnummer.



13/9 och 20/9 söndagar kl 11.00-17.00. Öppen plantskola Lackalänga
Lackalänga Trädgård är en partiplantskola som odlar och 
säljer perenner, kryddväxter och prydnadsgräs till åter-
försäljare och yrkesanvändare. Dessa söndagar är privat-
personer välkomna att handla prisvärda perenner. Ingen 
anmälan.  
Info: www.lackalangatradgard.se  
Adress: Lackalänga Trädgård, Nyhemsvägen 82–32,  
244 94 Furulund.

22/9 tisdag kl 17.00. Guidad tur höstfägring i Lunds Stadspark 
Fokus blir runt Solens och skuggans träd-
gård som invigdes 2016. Planteringarna är 
designade av Ulf Nordfjell och här visas 
verkligen prov på hur perenner och buskar 
kan samspela för att skapa blickfång även 
senare på växtsäsongen. Fält av perenner, 
buskar, spaljerade formklippta träd och lö-
kar breder ut sig i ett strikt mönster från den 
norra entrén. Cirka 7 000 perenner är plante-
rade i trädgården med 70 olika perenn arter.

Adress/samling: Norra entrén Lunds Stadspark.

Kostnadsfritt: för medlemmar.

Anmälan/info: Sara Hall, sara.hall@sktradgard.se, tel 073-3122822.

1/10 torsdag kl 16.00. Besök Flyinge plantshop
Vi får en specialvisning för medlemmarna, 
info om nya respektive speciellt odlings-
värda växter. Tid för shopping. Samling 
på parkeringsplatsen. Passa också på att 
besöka Café Smedjan. Hemsida: www.
flyingeplantshop.se Adress: Flyinge 
plantskola, Plantskolevägen 6, Flyinge. 
Kostnadsfritt. Anmälan/info: Lennart 
Persson, e-post: lennapers@gmail.com 
eller tfn 073-1432962.

4/10 söndag. Åkes Äppelkurs 
Provsmakning och föredrag om historia, ympning, odling av goda äpplen och använd-
ning, resistenta sorter och hur man kan ha egna äpplen från augusti till maj. Kursen tar 
ca 2 timmar. Kursavgift 50 kr inkl. provsmakning av äpplesorter och vår äppeljuice 
samt fika. Anmälan: tfn 070-8361543 kvällstid kl 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 
235 91 Vellinge.



11/10 söndag. Åkes Kivikurs
Utnyttja möjligheterna att odla detta mycket goda bär utomhus. Skördetips och kiwi-
plantor till salu. Kursavgift 50 kr inkl. provsmakning och fika. Anmälan:  
tfn 070-8361543 kvällstid kl 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.

25/10 söndag kl 10-13. Beskärningskurs buskar och träd
Beskärning av träd och buskar går utmärkt att göra 
på hösten. Plommon-, körsbärs- och äppelträd samt 
bärbuskar kommer vi att visa. Vi besöker några privata 
villaträdgårdar i Åkarp. Tips om sortval, gestaltning, 
bekämpning av växtsjukdomar m m kommer vi också 
att hitta tid för. Max deltagare 20. Kursledare är Ingvar 
Mann och Lennart Persson. Kursavgift 150 kr för med-
lemmar, 200 kr för icke medlemmar betalas kontant 
vid kursstart. Anmälan/info: Lennart Persson, e-post: 
lennapers@gmail.com eller tfn 073-1432962. Vi samlas 
vid Ica Mathusets östra parkering (Dalslundsvägen  1). 
Kläder efter väder då vi är ute hela dagen. Ta med 
något att äta och dricka vid lämplig paus.

25/10 söndag. Åkes kurs om Perenna Grönsaker
Vi lär hur man odlar, sköter och tar hand om dessa grönsaker. Kursavgift 50 kr inkl. 
fika. Kursen tar ca 2 tim. Anmälan: tfn 070-8361543 kvällstid kl 19-21. Adress: 
Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.

15/11 söndag. Åkes Hälsokurs
Välkomna på en ”hälsokurs med ekologisk grönsaksodling”. Kursen omfattar vad 
som är nyttig och farlig mat och hur det kan påverka våra liv. Dessutom odlingsgrun-
der för ekologisk odling, djupsängar, jord, gödsling, lång skördesäsong med mera. 
Kursavgift 50 kr inkl. hälsofika. Kursen tar ca 2,5 tim. Anmälan: tfn 070-8361543 
kvällstid kl 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.

Trädgårdsbutiken Ekbacken, Lomma
Ekbacken kommer att ha kvällskurser i juldekorationer i november/december.  
Ytterligare information kommer i vårt nyhetsbrev och på vår hemsida.

Styrelsens ledamöter:
Ordförande  Lennart Persson tfn 073-143 29 62 
V. ordförande  Sara Hall tfn 073-312 28 22  
Sekreterare   Pia Svensson tfn 072-223 02 53 
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
• 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. 
• Helårsmedlemskap inkl familjemedlem: jan-dec 320 kr.
• 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 dig via hemsidan eller medlemsservice (se rutan 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


