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Bästa medlemmar!   

• I detta blad presenterar vi höstens aktiviteter i kortform. På hemsidan finns 
kompletterande information. Där finns också information om nytillkomna och 
inställda aktiviteter samt om medlemsrabatter, rådgivning annonser m.m.  

• Genom vårt nyhetsbrev ändringar och tillägg automatiskt via e-post. Anmäl 
via hemsidan under fliken Bli medlem – Nyhetsbrev. 

• Bokning av aktivitet. Under hösten skall de flesta bokningar till våra 
aktiviteter ske via vårt nya bokningssystem. Det gör det enklare för dig som 
anmäler och för oss som arrangerar. Du bokar dig via vår hemsida under 
aktuell aktivitet. Fyll i begärda uppgifter i formuläret. Obs! Endast en person 
per anmälan. Du får bokningsbekräftelse via e-post. 

• Som familjemedlem måste du vara registrerad som sådan om du vill boka 
dig till någon aktivitet. Registrera dig via vår hemsida. 

• Inbetalningsavin för medlemskap 2022 kommer att finnas i Hemträdgården 
nr 6.  

 
 

 

  

 

 



Information  

Covid-19 

När vi skriver detta programblad hoppas vi att de flesta Covid-19 

restriktioner har tagits bort och att de flesta av oss fått våra två 

vaccinationer. Vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar.  

Avgift till aktiviteterna betalas vid ankomst, vi önskar i första hand swish 

eller jämna pengar.  

Vi har ny postadress: 

Kungsgårdsvägen 8 

234 56  Alnarp 

Styrelsen 

Program 

1/8 kl. söndag, 14:00. Guidad tur i snittblomsodling på friland och 

självplock av sommarblommor  

Britta på Hultseröds trädgårdar visar runt och 

berättar om livet som blomsterbonde och 

rörelsen kring slow flowers som växer starkt 

just nu. Gården ligger vid vägs ände utanför 

Billinge och gränsar till hagar och ädellövskog. 

Vid tiden för besöket blommar det för fullt i 

snittblomsodlingen och det kommer finnas 

möjlighet till självplock av bland annat dahlior, 

solrosor och luktärter med mera Möjlighet att 

köpa glass. Fem minuter bort rinner Rönne å 

och där går det att ta ett svalkande dopp för 

den som vill. Max 25 deltagare. 

Adress/samling: Norra Hultseröd 301, 241 

95, Billinge. 

Kostnad: 100 kr. Tillkommer kostnad för självplock, ca 35 kr hektot. 

Anmälan: senast 27/7 i bokningssystemet på hemsidan: 

www.sktradgard.se Ansvarig/info: Sara Hall, sara.hall@sktradgard.se 

8/8 söndag. Åkes Vinodlarkurs 

Nya kärnfria, resistenta och goda vindruvor för växthus och någon sort som 

fungerar utomhus. Vi lär oss om vad som är viktigt för att lyckas. 

Kursavgift: 50 kr inkl. fika. Kursen tar ca 2,5 tim. Anmälan: tfn 070-836 15 

43 kvällstid kl. 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.  
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13/8 och 3/9 fredagar. Öppet på Elitplantstationen Fjälkestad 

Detta är ett evenemangstips. På 

Elitplantstationen bedrivs forskning, 

utveckling och försök i fråga om produktion 

av friskt och sortäkta växtmaterial för frukt, 

bär och prydnadsväxter anpassat till svenskt 

klimat. Dessa fredagar bjuds allmänheten in 

för visning av verksamheten. Adress: 

Balsgårdsvägen 33, 291 94 Kristianstad. 

För information om tid på dagen och 

samlingsplats med mera se hemsida www.elitplantstationen.se 

14–15/8 lörd-sönd. kl. 11-16 Medelhavsväxter hos Rogers Plantshop 

John Rogers guidar oss 

genom sitt sortiment av 

medelhavsväxter, kaktusar, 

suckulenter och odlingen av 

Ökenros 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 söndag kl. 13.00 Besök Den Engelska trädgården Kivik 

Välkommen till Den Engelska Trädgården vid Svabesholms Kungsgård ”en 

blommande och charmig besöksträdgård nära 

Kivik på Österlen som vi skapat med inspiration 

från England.” skriver Maria och Anette. Läs mer 

på deras hemsida: 

www.denengelskatradgarden.se Vi får en 

introduktion på 15 minuter och därefter vandrar vi 

runt i egen takt. Adress: Den Engelska 

Trädgården ligger vid Svabesholms Kungsgård. 

Bra vägbeskrivning finns på trädgårdens 

hemsida. Maxantal: 25 personer. Om intresset är 

stort kan vi eventuellt få två besökstider samma 

dag. Efter vandringen i trädgården serveras kaffe 

och kaka. Kostnad: 120 kr. Den som vill kan äta lunch eller middag i 

samband med besöket på Cafét, öppet 11–17. Hemsida: 

www.svabesholmskungsgard.se Följ skyltarna mot Stenshuvuds 

Nationalpark från väg 9 mellan Simrishamn och Kivik. Anmälan: senast 12 

/8 via vår hemsida www.sktradgard.se under denna aktivitet.  

Ansvarig/info: katarina.lothberg@sktradgard.se  

http://www.elitplantstationen.se/
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25/8 onsdag kl. 18. Trädgårdsbesök hos Karolina på Länsmansgården 

Välkommen till trädgårdsdesigner Karolina Brisings trädgård i Dalby. Den 2 

600 m2 stora trädgården är en blomstrande oas som under sensommaren 

bjuder på storslagen dahliablomning. Höjdpunkter är Karolinas 

krukträdgårdar, dahliarabatter och den nyanlagda trädgården med 

tillhörande orangeri väl dolt 

på husets baksida. Under 

besöket blir vi guidade runt i 

trädgården av Karolina själv. 

Max 25 deltagare. 

Adress/samling: 

Länsmansvägen 1, 247 50 

Dalby. 

Kostnad: 100 kr. 

Anmälan: senast 19/8 i 

bokningssystemet på 

hemsidan: sktradgard.se 

Ansvarig/info: Sara Hall, sara.hall@sktradgard.se 

28–29/8 lördag-söndag. Åkes Vitlökskurs 

Vi lär oss odlingsknep för att kunna odla stora klyftor och lökar och 

dessutom kan du köpa av mitt sortiment från Ryssland, Sibirien, 

Östeuropa, Kina och andra platser i världen. Jag har ca 100 sorters vitlök 

och en del andra intressanta Allium. Kursavgift 50 kr inkl. fika och 

provsmakning med vitlök. Kursen tar ca 2,5 tim. Anmälan: tfn 070-836 15 

43 kvällstid kl. 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge. 

31/8 tisdag kl. 18.00. Trädgårdsvandring i Gunnel Carlsons trädgård 

Villaträdgård med orangeri och intressant perennsortiment. Ta gärna med 

fikakorg. Ingen avgift. Adress: Hemgatan 8, 232 31 Arlöv. Anmälan: 

senast 29/8 via vår hemsida www.sktradgard.se under denna aktivitet. 

Maxantal 25 personer. Info: agneta.andreason@sktradgard.se 

5/9 söndag, kl. 10-16. Örtsalter och mjölksyrejäsning 

Bergisa Hildebrand och Anita Larsby tipsar om förädling av trädgårdens 

skördar. Ni kommer att få med er hem flera burkar med fermenterade 

grönsaker och olika örtsalter. Anmälan/info: senast 15 augusti till 

bergisa.hildebrand@sktradgard.se eller tfn 073-032 87 75. Kostnad: 500 

kr, inklusive material och fika. Plats: hos Anita Larsby, Södra Rörum 4511, 

Hörby. 
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7/9 tisdag kl. 17.00-18.00. Besök Botaniska trädgården i Lund 

Tema dahlior och höstflor. Samling utanför ingången till växthuset mitt i 

trädgården inför en timmes guidning i parken. Kostnadsfritt. Adress: Östra 

Vallgatan 20, Lund. Maxantal 25 personer.  

Anmälan: via vår hemsida www.sktradgard.se under denna aktivitet. 

Info: Annika.t.andersson@sktradgard.se 

12/9 söndag kl. 13:00. Guidad tur i Limhamns Kalkbrott 

Limhamns Kalkbrott är en unik och mycket intressant plats i Malmö. Hur 

och när bildades kalken i brottet? Det naturskyddade området är ett resultat 

av den industriella brytningen av kalk för tillverkning av cement. Nu har 

naturen börjat ta över. Det finns över 2000 olika arter av djur, växter och 

svampar i kalkbrottet. Det krävs god kondition för att orka gå upp ur 

kalkbrottet eftersom det är mycket uppförsbacke. Hundar och barnvagnar 

får inte följa med. Adress: Kalkbrottsgatan 114, Limhamn. Samling vid 

grindarna. Kläder efter väder. Kostnad: 140 kr. Anmälan: Senast 2/9 via 

vår hemsida  www.sktradgard.se under denna aktivitet. Maxantal deltagare 

är 20 personer. Info: eva.ekenstierna@sktradgard.se 

12/9 och 19/9 söndagar 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 privatpersoner välkomna att njuta av utbudet och att göra inköp. 

Hemsida: www.lackalangatradgard.se Ingen anmälan. Adress: Lackalänga 

Trädgård, Nyhemsvägen 82–32, 244 94 Furulund. 

14/9 tisdag kl. 18.00. Studiebesök på Gunnebo Trädgård i Skivarp 

Maria och Rickard 

på Gunnebo 

trädgård 

presenterar sin 

trädgård och sitt 

sortiment med 

fokus på 

höstplantering. Vid 

denna tidpunkt har nya växter för höstens planteringar kommit in. Vi samlas 

vid entrén kl. 18 då visningen börjar. Kom gärna vid 17-tiden om du kan för 

att hinna ta en rundtur på egen hand. Tid för shopping både före och efter 

visningen. 

Hemsida: www.gunnebotradgard.com 

Adress: Gunnebo Trädgård, Landsvägen 9 Skivarp. Kostnadsfritt.  

Anmälan: senast 7/9 via vår hemsida www.sktradgard.se under denna 

aktivitet. Ansvarig/Info: katarina.lothberg@sktradgard.se 
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19/9 söndag kl. 10.00. Dammstorps Handelsträdgård 

Välkommen till Dammstorps kravcertifierade 

fruktodling, Tullstorpsv. 58 Malmö. Vi får en 

vandring i odlingen, odlingstips och vad det 

innebär att odla ekologiskt. Möjlighet till 

självplockning av äpple. Anmälan: senast 10/9 via 

vår hemsida www.sktradgard.se under denna 

aktivitet. Max 25 deltagare. Ingen avgift.  

Info: e-post lennart.persson@sktradgard.se 

25/9 lördag. Äpplets dag 

Detta är ett evenemangstips. Äpplets dag firas 

varje år denna dag då organisationer, företag och 

föreningar anordnar äppelaktiviteter för att hylla det svenska äpplet. På 

www.facebook.com/appletsdag kan alla äppelfirare lägga 

upp information. Det går även att hitta en del publika evenemang 

på www.tradgardskartan.se. Sök på ÄPPLE. Har du flera tips på aktiviteter 

skicka dem till apple@tradgard.org.  

3/10 söndag, kl. 10-16. Gjutning av mindre föremål till trädgården  

Med cement gjuter vi med hjälp av gamla plastskålar, krukor dukar med 

mera. Det blir till små dekorativa prydnader i våra trädgårdar. 

Anmälan/info: senast 19/9 till bergisa.hildebrand@sktradgard.se eller tfn 

073-032 87 75. Kostnad: 500 kr, inklusive material och fika. 

Plats: hos Anita Larsby, Södra Rörum 4511, Hörby. 

3/10 söndag. Åkes Kivikurs 

Vi lär oss om odling och skörd av detta goda bär och naturligtvis 

provsmakning samt kiwiplantor till salu. Kursavgift: 50 kr inkl. 

provsmakning och fika. Anmälan: tfn 070-836 15 43 kvällstid kl. 19-21. 

Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge. 

9/10 lördag kl. 10.00. Årsmöte i Alnarp 
Välkommen till vårt årsmöte! På grund av ”Coronan” är vårt årsmöte flyttat 
till detta datum. Vi informerar om vad som är på gång, fångar era 
synpunkter och har det trevligt. Är du intresserad av att bli medlem är du 
också välkommen. Plats: Crafoordsalen Alnarp. Sundsvägen 14 Alnarp. 
10.30. Årsmöte med dagordning enligt stadgarna. 
11.30. Bjuder vi våra medlemmar på lunchfika och säljer lotter till vårt 
trädgårdslotteri med fina priser. 
12.00 Inger Palmstjärna berättar om mormorsväxternas historia, fördelar 
och kvalitéer. 
13.00. Lottdragning och avslutning. 
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10/10 söndag. Åkes Äppelkurs 

Provsmakning, föredrag om historia, ympning, odling av goda äpplen och 

användning. Kursen tar ca 2 timmar. Resistenta och goda sorter och hur 

man kan ha äpplen från augusti till maj. Kursavgift: 50 kr inkl. 

provsmakning av äpplesorter och vår äppeljuice och fika. Anmälan: tfn 

070-836 15 43 kvällstid kl. 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 

Vellinge. 

14/10 torsdag kl. 17.00. Besök JM Jönsson AB Arlöv  

Välkommen till JM Jönsson AB 

Arlövsvägen 24 Arlöv. Hemsida: 

http://www.jmjonsson.se/ Vi får en 

presentation av företagets breda 

sortiment av trädgårdsmaskiner i 

synnerhet de med eldrift samt 

handredskap, som också proffsen 

använder. Möjlighet för inköp, vi har 

medlemsrabatt. Kostnadsfritt. Max 25 

deltagare. Anmälan: senast 12/10 via vår hemsida www.sktradgard.se 

under denna aktivitet. 

Info: e-post lennart.persson@sktradgard.se 

24/10 söndag kl. 10-13. Beskärningskurs buskar och träd i Åkarp 
Beskärning av i första hand plommon och körsbärsträd men också andra 
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. Samling: Ica Mathusets parkering, 
östra sidan, Dalslundsv. 1 Åkarp. Anmälan: senast 13/10 via vår hemsida 
www.sktradgard.se under denna aktivitet. 
Info: e-post lennart.persson@sktradgard.se  

14/11 söndag. Åkes Hälsokurs 
Välkomna på en ”hälsokurs om ekologisk grönsaksodling”. Kursen omfattar 
vad som är nyttig och farlig mat. Dessutom odlingsgrunder för ekologisk 
odling, djupsängar, jord, gödsling med mera. Vi tittar på mina odlingar och 
jag berättar hur jag lyckas med odling och lång skördesäsong. 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. 
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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 
trädgårdsrådgivning och kunskapsmaterial med 
mera. 

 
Medlemsavgifter 
Se vår hemsida. 

Vill du bli medlem eller registrera familjemedlem?  
Anmäl dig via vår hemsida www.sktradgard.se 

Saknar du någon aktivitet eller har tips på någon? Kontakta oss! 
E-post: info@sktradgard.se eller via hemsidans kontaktformulär.  

Styrelsens ledamöter: 

Ordförande  Lennart Persson 073-143 29 62, lennart.persson@sktradgard.se  

V. ordförande  Sara Hall 073-312 28 22, sara.hall@sktradgard.se 

Sekreterare  Pia Svensson 072-223 02 53, pia.svensson@sktradgard.se 

Kassör  Katarina Löthberg  kassor@sktradgard.se 

Medlemsservice  Agneta Andréason medlem@sktradgard.se 

Ledamot Claes Nilsson  

Ledamot Cecilia Rick  

Ledamot  Göran Johannesson  

Avsändare: 

Skånska Trädgårdsföreningen 

Kungsgårdsvägen 8 

234 56 Alnarp 

Till: 
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