Programblad
2021 – 1
januari – juli
Kära medlemmar!
• Bokningssystem. Under våren kommer vi att testa ett nytt bokningssystem för
vissa aktiviteter. Detta skall göra det enklare för dig som anmäler och för oss som
arrangerar. För dessa aktiviteter bokar du dig via vår hemsida under aktuell akti
vitet. Klicka på anmälan, fyll i, skicka och du får bekräftelse via e-post på din
anmälan.
• I detta blad presenterar vi vårens aktiviteter i kortform. På hemsidan finns mer
och kompletterande information. Där finns också information om nytillkomna och
eventuella inställda aktiviteter samt om medlemsrabatter, rådgivning annonser m m.
• Genom vårt nyhetsbrev får du alla hemsidans ändringar och tillägg automatiskt
via e-post. Anmäl din e-postadress till oss på vår hemsida via kontaktformuläret.
• Inbetalningsavin för medlemskap 2021 finner du i Hemträdgården nr 6.

Agneta Andreason

Information
Covid-19
När vi skriver detta programblad vet vi inte vilka Covid-19 restriktioner som
kommer att gälla under 2021. Vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar.
Vårens program är mestadels utomhus med möjlighet att hålla avstånd. Därför
har vi anmälan till de flesta sammankomsterna. Det kan bli aktuellt att ställa om
och ställa in. Vi informerar dig via e-post om nyheter och ändringar. Registrera
dig på vår hemsida via kontaktformulär.
Vid betalning av kursavgifter önskar vi i första hand swish eller jämna pengar.
Var rädd om dig själv och andra.
Styrelsen
Vi minns Harald Eriksson
Skånska Trädgårdsföreningens ordförande under 1960- och 70-talet har lugnt och
stilla somnat in i november. Harald var flitig skribent i dåvarande trädgårdstid
ningen Täppan. Själv minns jag Harald som lärare vid min utbildning på Alnarp.
Hans lektioner var trevliga och kunskapsberikande. Harald blev nästan 100 år.
Lennart Persson

Program
7/3 sönd kl 10.00. Kurs Pilflätning

Vi flätar blomstöd för kruka och rabatt som du tar med dig hem. Pris 400 kr. Medtag
fikakorg. Ta med en stor kruka med jord i som du flätar och tar hem ditt blomstöd i.
Adress: Borlunda 909 Eslöv. Max 8 personer.
Anmälan/info: annika.t.andersson@sktradgard.se senast 25/2.

14/3 sönd kl 10.00. Ympning äppelträd

Teori och övning i ympning. I kursen ingår att göra två äppelträd som du får med dig
hem. Grundstammar och ympris från flera olika sorter ingår. Äppelträd är dyra att
köpa och att göra egna är inte så svårt. Det finns möjlighet att köpa extra grundstam
mar och ympris på plats. Med denna kunskap får du också möjlighet att prova udda
sorter - en liten kvist räcker. Paus för egen medhavd fika. Kursledare Ingvar Mann.
Max 6 deltagare.
Adress/samling: Gamla Skolan Stora Harrie, Tingsvägen 29, Kävlinge.
Kostnad: 450 kr, kontant eller swish.
Anmälan senast 28/2 i bokningssystemet på hemsidan www.sktradgard.se under
denna aktivitet.
Ansvarig/info: Sara Hall, sara.hall@sktradgard.se
21/3 sönd Åkes odlingskurs

Lär dig grunderna för lyckad ekologisk odling, om jord, gödsling, sådd, plantuppdrag
ning, förodling, djupsängar m m. Kurstid ca 2,5 timmar och sker inomhus + utomhus.
Kursavgift 50 kr inkl fika. Anmälan: tfn 070-836 15 43 kvällstid kl 19-21.
Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.
25/3 torsd kl 18.30. Årsmöte

Välkommen till vårt årsmöte! Vi informerar om vad som är på gång, fångar era syn
punkter och har det trevligt. Är du intresserad av att bli medlem är du också välkom
men. Plats: Crafoordsalen Alnarp. Sundsvägen 14.
18.30 Vi startar med trädgårdskåseri av en hemlig gäst.
19.30 Bjuder vi medlemmar på kvällsfika och säljer lotter till vårt trädgårdslotteri
med fina priser.
20.00 Årsmöte med dagordning enligt stadgarna.
20.45 Lottdragning och avslutning.
På grund av ”Coronan” kan årsmötets tidpunkt flyttas och/eller genomföras på annat
sätt. Dagordning, övriga handlingar samt information om hur årsmötet kommer att
genomföras kommer att finnas på hemsidan från och med 20/2. Med vårt nyhetsbrev
får du informationen via e-post.
Styrelsen
28/3 sönd kl 10.00-13.00. Beskärningskurs buskar och träd i Åkarp

Beskärning av fruktträd, bär- och prydnadsbuskar, perenner med mera. Vi besöker
några privata villaträdgårdar. Kursledare är Ingvar Mann och Lennart Persson. Max
20 deltagare. Kursavgift 150 kr, icke medlem 200 kr, betalas kontant/swish vid kurs
start. Samling: Ica Mathusets parkering, östra sidan Dalslundsv. 1 Åkarp. Anmälan:
senast 23/3 via vår hemsida www.sktradgard.se under denna aktivitet.
Info: lennart.persson@sktradgard.se

7/4 onsd kl 18.30. Föreläsning om fläderbuskar och pelargonodling på
Flädergården Vinslöv

De odlar fläderbuskar med vita eller rosa blommor samt pelargoner. De har 600 – 700
sorter. Provsmakning/försäljning i pausen/efter föreläsningen. Tag med fikakorg till
pausen. Kostnadsfritt för medlem, 50 kr för student, 100 kr för icke medlem, swish/
kontant jämna pengar. Plats: Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp.
Anmälan/info: eva.ekenstierna@sktradgard.se senast 31/3.
15/4 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
användbara 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. Anmälan/info: lennart.persson@sktradgard.se

20/4 tisd kl 17.00-18.00. Besök Botaniska Trädgården i Lund

Tema lökar och knölar. Samling utanför ingången till växthusen mitt i trädgården in
för en timmes guidning i parken. Kostnad: gratis. Adress: Östra Vallgatan 20, Lund.
Begränsat antal. Anmälan: via vår hemsida www.sktradgard.se under denna aktivitet.
Info: annika.t.andersson@sktradgard.se
25/4 och 9/5 sönd. Åkes Tomatkurs

Välkommen att lära dig odlingstips, höra senaste tomatnytt, köpa plantor m m. Kurstid
ca 2,5 timmar. Kursavgift 50 kr inklusive tomatsoppa, kaffe eller te. Anmälan: tfn
070-836 15 43 kvällstid kl 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.
29/4 torsd kl 16.00. Besök Flyinge plantshop

Vi får en specialvisning om vårens sortiment av nya respektive speciellt odlingsvärda
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@sktradgard.se

2/5 sönd kl 14.00. Guidad tur i en snittblomsodling på friland och
självplock av tulpaner

Floristen och snittblomsodlaren Belinda Wigerfelt tar oss
med på en tur i sin odling med 10 000 lökar av tulpaner, nar
cisser och allium. Vi går igenom sorterna i odlingen, hur de
planteras, hur de skördas, hur de kan komponeras till en bu
kett och tas om hand för ett långt vasliv. Dessutom kommer
hon att berätta om slow flower-rörelsen och vilka blommor
hon odlar från mars - oktober för snitt.
Max 20 deltagare.

Adress/samling: Folkets Park Billesholm. Västervångsvägen 2 Billesholm.
Kostnad: 100 kr, swish eller kontant. Tillkommer kostnad för självplock.
Anmälan/info: sara.hall@sktradgard.se senast 18/4.
5/5 onsd kl 18.00. Guidad tur Tirups Örtagård

Odlar du kryddor eller är du intresserad av att göra det? Vill du höra historiken om
Tirups Örtagård, en av Europas största örtagårdar, få tips om odling och förädling
samt handla i butiken/plantskolan? Adress: Tirups Örtagård, Tirupsvägen 99, 245
93 Staffanstorp. Kostnad: 100 kr för medlem, 120 kr för icke medlem swish/kontant
jämna pengar. Anmälan/info: eva.ekenstierna@sktradgard.se senast 28/4.
8/5 lörd kl 10.00-16.00. Botaniska illustrationer

Vi målar av växter i naturlig storlek. Ta med din favoritväxt eller välj från b uketten
på bordet. Pris: 400 kr. Akvarellpapper och färg ingår i priset. Adress: Annika
Thunholm Andersson, Borlunda 909, Eslöv. Ta med fika.
Anmälan/info: annika.t.andersson@sktradgard.se senast 30/4.
8/5 lörd kl 09.30-11.30. Växtmarknad vid Växthusvägen Alnarp

Föreningens medlemmar säljer växter, trädgårdsförnödenheter med mera. 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@sktradgard.se
9/5 och 16/5 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 även privat
personer välkomna att njuta av utbudet och göra inköp.
Hemsida: www.lackalangatradgard.se Ingen anmälan. Adress: Lackalänga Träd
gård, Nyhemsvägen 82 – 32, 244 94 Furulund.
9/5 sönd kl 17.30. Trädgårdsgrossisten AB i Lackalänga

Vi startar med lite tilltugg och lyssnar på en kort dragning om företaget och vårens
trender. Möjlighet för inköp. Ingen anmälan. Hemsida www.tradgardsgrossisten.se
Adress: Östra Lackalängavägen 60, 244 94 Furulund.
Info: annika.t.andersson@sktradgard.se

16/5 sönd. Åkes Sparriskurs

Välkomna. Vi har plantor till försäljning av bästa sorten och vi lär er odla stor god
mjäll sparris. Kurstid ca 2 timmar. Kursavgift 50 kr inkl fika och sparrissoppa.
Anmälan: tfn 070-836 15 43 kvällstid kl 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91
Vellinge.
19/5 onsd kl 18.00. Guidad tur 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 med på vårt guidade
besök till vingården som fått utmärkelser för sina viner. Adress:
Möllevägen 31, 218 51 Klagshamn. Kostnad: 100 kr för med
lem, 120 kr för icke medlem swish/kontant jämna pengar.
Anmälan: eva.ekenstierna@sktradgard.se senast 12/5.
25/5 tisd kl 16.00. Guidad tur i Lunds Stadspark

I parken finns mycket nyanlagt och nyplanterat som är designat av Ulf Nordfjell. Vi
besökte parken i höstas. Nu är det dags att se parken i dess vårprakt när det mesta
blommar. Om vädret tillåter så kan de som vill fika i parken efteråt, med medhavd
kaffekorg. Där finns gott om plats att sprida ut sig. Adress/samling: Norra entrén
Lunds Stadspark. Kostnadsfritt: för medlemmar.
Anmälan/info: anette.thomasson@sktradgard.se
9/6 onsd kl 18.00. Bokashi kompostering, fermentering av ogräs och
gödsel samt Effektiva Mikroorganismer – EM

Låter det intressant? Vill du lära mer om dessa ämnen som
kan förbättra jorden i din trädgård? Vi besöker Kajsa Sjaunja,
hon berättar hur det fungerar och hur man gör samt visar oss
runt i sin trädgård. Möjlighet att göra inköp av produkter och
tillbehör. Adress: Fårabäcksvägen 81, 212 91 Malmö (nära
Oxie). Kostnad: Besöket är gratis. Anmälan: senast 2/6 via
vår hemsida www.sktradgard.se under denna aktivitet.
Info: eva.ekenstierna@sktradgard.se.
13/6 sönd. Åkes Hälsokurs

Välkomna på en ”hälsokurs med ekologisk odling av nyttigheter”. Dessutom odlings
grunder för ekologisk odling, djupsängar, jord, gödsling lång odlingssäsong m m. En
del frön och produkter till hälsosamt liv finns. Kursavgift 50 kr inkl hälsofika. Kursen
tar ca 2,5 tim. Anmälan: tfn 070-836 15 43 kvällstid kl 19-21.
Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.
16/6 onsd kl 17.30. Guidad trädgårdsvisning och
sommarbukettbindning i Klagshamn

Catarina Schlagers trädgård, med den vidsträckta utsikten, odling av snittblommor,
kryddor, krukodling m m. Guidad visning av trädgården börjar kl. 17.30. Därefter
finns två tider för bukettbindning. Inredningsbutiken är öppen. Kläder efter väder.

Adress: Möllevägen 27, 218 51 Klagshamn. Kostnad: Guidade besöket är gratis.
Bukettbindning, en bukett 200 kr. Anmälan: Guidad tur/bukettbindning senast 9/6.
Bukettbindning max 15 st. kl 18.00 eller kl 18.30. Anmälan till bukettbindningen är
bindande. Anmälan/info: eva.ekenstierna@sktradgard.se
19/6 lörd och 20/6 sönd kl 11.00-16.00. Öppna Trädgårdar Söderslätt

För trädgårdsintresserade oavsett ambitionsnivå, alltifrån proffs till den glada amatö
ren. Info: www.oppentradgardsoderslatt.se
Prel 21/6 månd kl 18.00. Trädskådning i Malmö

Under trädskådningen lär vi oss artbestämma drygt
20 arter av träd. Och deltagarna får lära sig vilka
verktyg som behövs för en effektiv artbestämning.
Träden som skådas har också sin egen kulturhistoria
och vi får höra om dessa samt vilka nyttor träden
bidrar med. Vi är utomhus och turen tar 90 min.
Aktiviteten är kostnadsfri och är endast öppen för
medlemmar. Max 20 personer. Samlingsplatsen i
Malmö, återkommer vi med.

Anmälan: via vår hemsida www.sktradgard.se under denna aktivitet.
Ansvarig/info: helene.johannesson@sktradgard.se
27/6 lörd kl 11.00-16.00. 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 vårblom
mor 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 gödsel till trädgården.
Ingen anmälan. Adress: Annika Thunholm Andersson, Borlunda 909 Eslöv.
Info: annika.t.andersson@sktradgard.se

Styrelsens ledamöter:

Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör
Medlemsservice
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Lennart Persson 073-143 29 62, lennart.persson@sktradgard.se
Sara Hall 073-312 28 22, sara.hall@sktradgard.se
Pia Svensson 072-223 02 53, pia.svensson@sktradgard.se
Katarina Löthberg kassor@sktradgard.se
Agneta Andréason medlem@sktradgard.se
Claes Nilsson
Cecilia Rick
Göran Johannesson

Avsändare:
Skånska Trädgårdsföreningen
Box 65
230 53 Alnarp

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
• Rabatterbjudande och information
• Möjligheter att vara med på kurser, trädgårdsresor samt besök i
intressanta trädgårdar och plantskolor med mera
• Sälja växter med mera vid våra växtmarknader
• Via Riksförbundet Svensk Trädgård www.tradgard.org fri trädgårdsråd
givning, kunskapsmaterial med mera
Medlemsavgifter

• Helårsmedlem: januari-december 300 kr
• Familjemedlem, boende på samma adress som helårsmedlem. 20 kr/år eller
halvår
• Halvårsmedlem: juli-december 150 kr med Programblad nr 2 och
Hemträdgården nr 4, 5 och 6
• Medlem i annan RST-ansluten trädgårdsförening: 70 kr/år
Vill du bli medlem?

Anmäl via hemsidan.
Du som inte är medlem är, i mån av plats, välkommen till våra evenemang.
Saknar du någon aktivitet eller har tips på någon? Kontakta oss!
e-post: info@sktradgard.se eller hemsida: www.sktradgard.se

