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Kära medlemmar!   

• I detta blad finner ni en sammanställning av vårens aktiviteter som finns att 
boka under fliken aktiviteter på vår hemsida våren 2022. Fler aktiviteter är på 
gång och kommer att läggas till när datum är bekräftade. Så håll koll på 
hemsidan, följ oss på FB eller håll utkik efter vårt nyhetsbrev som kommer 
via mejl (se nedan hur du anmäler till nyhetsbrev). 

• Genom vårt nyhetsbrev får du alla aktiviteters ändringar och tillägg via 
mejl. Anmäl dig för utskick på vår hemsida eller uppdatera med mejladress i 
din medlemsprofil hos Riksförbundet Svensk Trädgård: Logga in som 
medlem  

• Boka aktivitet görs via vår hemsida Skånska Trädgårdsföreningens 
aktiviteter Klicka på anmälan, fyll i, skicka och du får bekräftelse via mejl på 
din anmälan. Spara bekräftelsemejlet! (se nedan) 

• Avboka aktivitet. Skulle oturen vara framme och du inte kan komma så 
avanmäl via länken i bekräftelsemejlet så snart som möjligt. Då får kanske 
någon på reservplats möjlighet att närvara. 

• Betalning av deltagaravgifter sker på plats vid aktivitet, helst via Swish eller 
kontant med jämna pengar. 

• Inbetalningsavin för medlemskap 2022 finner du i Hemträdgården nr 6, 
2021.  

Information  

Covid-19 
När vi skriver detta programblad vet vi inte vilka Covid-19 restriktioner som 
kommer att gälla under 2022. Därför har vi i år anmälan till alla 
sammankomster utom två föreläsningar som även är öppna för icke 
medlemmar.  
Vårens program är mestadels utomhus med möjlighet att hålla avstånd. Det 
kan bli aktuellt att ställa om och ställa in. Via nyhetsbrev och hemsida får du 
information om eventuella ändringar.  
Visa hänsyn och stanna hemma vid symptom.  

Styrelsen  

http://www.tradgard.org/medlem/Medlem_login/medlem_login.asp
http://www.tradgard.org/medlem/Medlem_login/medlem_login.asp
https://www.sktradgard.se/aktiviteter/
https://www.sktradgard.se/aktiviteter/


Program 

3/3 torsdag kl. 18.30. Årsmöte – Craafordsalen, Alnarp  
Välkommen till vårt årsmöte! Vi informerar om gångna året, vad som är på 
gång och fångar era synpunkter. Är du intresserad av att bli medlem är du 
också välkommen. 
18:30 Lättare fika 
19:00 Årsmöte 
20:00 Föredrag om inspelningen av tv-programmet Trädgårdstider med 
Trädgårdsredaktören för årets program. 

Dagordning och övriga handlingar kommer att finnas på hemsidan från och 

med 20/2. Via vårt nyhetsbrev får du senaste informationen. 

Styrelsen 

13/3 söndag kl 10:00 Dammstorps Handelsträdgård 
Vi får en presentation av sortimentet med penséer och övrigt vårsortiment för 
plantering i urna och rabatt. Odlingstips utlovas. Försäljning av penséer, 
violer med mera.  
Adress: Tullstorpsv. 58 Malmö 
Kostnad: Kostnadsfritt  
Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet 
Max deltagare: 25 st. 
Ansvarig: Lennart Persson, e-post lennart.persson@sktradgard.se 

20/3 söndag Åkes Chilikurs 
Lär dig mer om chilipepparens ursprung, olika typer, odling och användning. 
Kursen beraäknas ta 2 timamr och sker inomhus. Kursavgift 50 kr inkl. fika. 
Anmälan: tfn 070-8361543 kvällstid kl.19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 
91 Vellinge 

26/3 lördag kl 14. Arne Nilssons Handelsträdgård 
Visning i odlingarna och därefter möjlighet att köpa säsongens 
utplanteringsblommor. 
Adress: Slågarps Kyrkoväg 22-0, Trelleborg 
Kostnad: Kostnadsfritt  
Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet 
Max delatagare: 25 st. 
Ansvarig: Pia Svensson, mailto:pia.svensson@sktradgard.se 

27/3 söndag. Åkes Odlingskurs 
Lär dig grunderna för lyckad ekologisk odling, om jord, gödsling, sådd, 
plantuppdragning, förodling, djupsängar m.m. Kurstid ca 2,5 timmar och sker 
inomhus + utomhus. Kursavgift 50 kr inkl. fika. Anmälan: tfn 070-8361543 
kvällstid kl. 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.  

  

https://www.sktradgard.se/
mailto:lennart.persson@sktradgard.se
https://www.sktradgard.se/
mailto:pia.svensson@sktradgard.se


27/3 söndag kl. 10-13. Beskärningskurs buskar och träd i Åkarp 
Beskärning av fruktträd och bär- och prydnadsbuskar perenner med mera. Vi 
besöker några privata villaträdgårdar. Kursledare är Ingvar Mann och Lennart 
Persson.  
Adress: Samling vid Ica Mathusets parkering, östra sidan Dalslundsv. 1 
Åkarp.  
Kostnad: 150 kr 
Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet 
Max deltagare: 20 st. 
Ansvarig: Lennart Persson, e-post lennart.persson@sktradgard.se 

4/4 måndag kl.18:30. Kurs i grönsaksodling 
Lär dig grundprinciperna för odling. Vi mixar teori med praktik och startar med 
inomhusträffar i Lomma då vi lär oss om jord, vatten, näring, sortval, 
växtsjukdomar, skadedjur, odlingsteknik med mera. Därefter besöker vi 
varandras odlingar och utbyter tips och idéer. Alla former av grönsaksodling 
är välkomna. Ca 10 tio måndagsträffar finns med i planeringen.  
Kursledare Eva Ekenstierna och Lennart Persson  
Adress: Lomma Folketshus, Strandvägen 120, 234 32 Lomma. 
Anmälan: Senast 28/3 via vår hemsidan sktradgard.se under denna aktivitet.  
Kursavgift: 500 kr  
Max deltagare: 20 st. 
Ansvarig: Lennart Persson,  lennart.persson@sktradgard.se  

23/4 och 24/4 lördag/söndag Åkes Tomatkurs 
Välkommen att lära dig odlingstips, höra senaste tomatnytt, köpa plantor 
m.m. Kurstid ca 2,5 timmar. Kursavgift 50 kr inklusive tomatsoppa och kaffe, 
te. Anmälan: tfn 070-8361543 kvällstid kl. 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 
235 91 Vellinge. 

26/4 tisdag kl. 17. Studiebesök Stångby Plantskola AB  

Välkommen på visning av odlingen hos Stångby Plantskola, en av Sveriges 

ledande leverantörer av växter och kunskap till professionella 

växtanvändare. Som partiplantskola vänder sig Stångby till bland annat 

kommuner, anläggningsföretag och kyrkogårdar. Odlingen är inriktad 

på produktion och förädling av parkträd, alléträd, solitärbuskar och större 

fruktträd. Det kommer att finnas utvalda växter till försäljning, betalning 

endast med Swish. OBS håll starttiden då området är stängt med bommar  

Adress: Stångby plantskola, Vallkärratorn 424, 225 91 Lund.  

Kostnad: Kostnadsfritt  

Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet 

Max deltagare: 25 st. 

Ansvarig: Lennart Persson, e-post lennart.persson@sktradgard.se 

  

https://www.sktradgard.se/
mailto:lennart.persson@sktradgard.se
https://www.sktradgard.se/
mailto:lennart.persson@sktradgard.se
https://www.sktradgard.se/
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27/4 onsdag kl. 18:30. Föreläsning om fläderbuskar & pelargonodling av 
Flädergården Vinslöv  
Odla fläderbuskar vit eller rosa blommor, provsmaka flädersaft, odla 
pelargoner och dra upp sticklingar. De har en samling på 600–700 sorter. 
Provsmakning/försäljning efter föreläsningen.  
Ingen paus med fika, endast för medlemmar, ta med covid-pass  
Adress: Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp 
Kostnad: Kostnadsfritt   
Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet 
Ansvarig: Eva Ekenstierna, eva.ekenstierna@sktradgard.se  

 

4/5 onsdag kl 18:30 Föreläsning 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/  
Ingen paus med fika. 
Adress: Crafoordsalen, Sundsvägen 14, Alnarp 
Kostnad: Kostnadsfritt för medlem, 100 kr för icke medlem, 50 kr för student  
Anmälan: ingen anmälan 
Ansvarig: Lennart Persson, e-post lennart.persson@sktradgard.se 

  

https://www.sktradgard.se/
mailto:eva.ekenstierna@sktradgard.se
https://cattisocheira.blogspot.com/
mailto:lennart.persson@sktradgard.se


8/5 söndag kl. 10. Guidad tur i en snittblomsodling på friland och 
självplock av tulpaner och narcisser  
Floristen och snittblomsodlaren Belinda Wigerfelt tar oss med på en tur i sin 
odling med 10 000 lökar av tulpaner, narcisser och allium. Vi går igenom 
sorterna i odlingen, hur de planterades, hur de skördas, hur de kan 
komponeras till en bukett och tas om hand för ett långt liv i vas. Dessutom 
kommer hon berätta mer om slow flower-rörelsen och vilka blommor hon 
odlar från mars – oktober för snitt. 
Adress: Folkets Park Billesholm. Västervångsvägen 2 Billesholm  
Kostnad: 50 kr, tillkommer kostnad för självplock  
Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet 
Max deltagare: 25 st. 
Ansvarig: Pia Svensson, pia.svensson@sktradgard.se  

18/5 måndagen kl. 17:30 Trädgårdsgrossisten AB i Lackalänga 
Vi startar med lite tilltugg sedan lyssnar på en kort dragning om företaget och 
vårens trender. Möjlighet för inköp. Hemsida, tradgardsgrossisten.se  
Adress: Östra Lackalängavägen 60, 244 94 Furulund 
Kostnad: Kostnadsfritt  
Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet 
Max deltagare: ej begränsat 
Ansvarig: Annika Thunholm, annika.t.andersson@sktradgard.se 

14/5 lördag kl. 09.30–11.30. Växtmarknad i Alnarp, exakt plats meddelas 
i april via hemsidan och nyhetsbrev 
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: e-post lennart.persson@sktradgard.se  

17/5 tisdag kl. 18:00 Trädgårdsvandring hos Karin Sjölin 
Välkommen till en romantisk villaträdgård med många försommarperenner, 
tulpaner och rosor. Vid vårt besök kommer det att finnas fantastiska 
vårlökskombinationer med många tulpansorter. Karin är landskapsarkitekt, 
ansvarig för Lunds kommuns blomsterprogram och en sann växtälskare och 
rosromantiker som har en underbar känsla för färgkombinationer.  
Adress: Mellanbacken 4 i Dalby 
Kostnad: Kostnadsfritt  
Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet 
Max deltagare: 30 st. 
Ansvarig: Per Bergendorff, per.bergendorff@sktradgard.se 

3/6 – 5/6 Malmö Garden Show  
Trädgårdsmässa i Malmö där vi har en monter för att informera om 
föreningen och värvar medlemmar. Vill du vara med, möta trädgårdsfolk och 
värva nya medlemmar under några roliga timmar så kontakta: Katarina 
Löthberg, katarina.lothberg@sktradgard.se, senast 20 maj 

https://www.sktradgard.se/
mailto:pia.svensson@sktradgard.se
https://www.tradgardsgrossisten.se/
https://www.sktradgard.se/
mailto:annika.t.andersson@sktradgard.se
mailto:lennart.persson@sktradgard.se
https://www.sktradgard.se/
mailto:per.bergendorff@sktradgard.se


12/6 söndag kl. 10 Ecoprint  
Lär dig överföra avtryck från växter till textil. Vi börjar med morgonkaffe och 
en presentation av tekniken. Denna dag färgar vi enbart med naturens färger 
så ta gärna med egna blad från din trädgård. Eftersom det är enklast att få 
vackra tryck på sidentyg håller vi oss till det. Vi trycker på 2 sidenstycken som 
sedan kan sys ihop till t.ex en kudde eller fälla in i andra plagg. Vi färgar även 
lite större bitar av siden i växtfärg som vi trycker på. Medan materialet kokas 
intar vi den medhavda matsäcken. Efter lunchen trycker vi på akvarellpapper 
vilka kan användas som exklusiva gratulationskort. Vid eftermiddagskaffet 
sammanfattar vi och beundrar resultaten. 
Adress: Södra Rörum 4504 Hörby, Anita Larsby.  
Kostnad: 900:- inklusive material  
Anmälan: bergisa.hildebrand@sktradgard.se (om du inte får svar inom några 
dagar ring 0730-328775) 
Max deltagare: 12 st. minst 5 personer 
Ansvarig: Bergisa Hildebrand  

12/6 söndag Åkes Hälsokurs 
Välkomna på en ”hälsokurs med ekologisk odling av nyttigheter”. Dessutom 
odlingsgrunder 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-
8361543 kvällstid kl. 19-21. Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge. 

14/6 tisdag 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. 

Adress: Samlingsplats i Malmö, återkommer vi med  

Kostnad: 50 kr  

Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet 

Max deltagare: 20 st. 

Ansvarig: Helene Johannesson, helene.johannesson@sktradgard.se 

  

mailto:bergisa.hildebrand@sktradgard.se
https://www.sktradgard.se/
mailto:helene.johannesson@sktradgard.se


19/6 söndag kl. 11. Guidad tur i trädgården på Bosjökloster 

Njut av trädgårdsprakt, utsikt, natur och kultur. Inkluderat i inträdet är även 

utställningarna i slottet, ströva i parken bland djuren och besök den 

tusenåriga eken. Vi samlas utanför entrén. 

Adress: Bosjökloster Slott, Bosjökloster 111, 243 95 Höör 

Kostnad: 50 kr 

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

Max deltagare: 30 st. 

Ansvarig: Annika Thunholm, annika.t.andersson@sktradgard.se 

 

28/6 tisdag kl. 18:00, Österlenrosor – Rosentorget i Simrishamn och 
Killahusets Trädgård i Borrby 
Vi möts på Rosentorget i Simrishamn där Föreningen Österlenrosor har 
planterat de kulturhistoriska rosorna på Österlen, en del av det nationella 
rosarvet. Mia Gröndahl guidar oss och berättar om arbetet. Vi åker vidare till 
Killahusets trädgård i Borrby. På 10 000 kvm finns över 100 olika träd i vilka 
klätterrosorna svingar sig. Den 35 år gamla trädgården är under varsam 
omgörning. Besöket inkluderar kaffe i det stora växthuset. Låt dig inspireras 
genom att besöka www.osterlenrosoer.se och killahusets trädgård. 
Adress: Rosentorget i Simrishamn, i Korsningen Allgatan – Ehrenflyktsgatan 
Kostnad: 50 kr  
Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet. 
Maxantal: 35 st. 
Ansvarig: Katarina Löthberg, mailto:katarina.lothberg@sktradgard.se 

  

https://www.sktradgard.se/
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2/7 lördag kl. 13, Guidade trädgårdsbesök hos Gessiekrokens 
Trädgårdscafé och grannen Refugium Gessie.  
Välkomna att besöka Gessie by på Söderslätt - en by där trädgårdsintresset 
är stort. Grannarna Gessiekroken och Refugium visar och guidar i sina 
trädgårdar. 
Gessiekrokens Trädgårdscafé med hembakade kakor i caféet och en 
trädgård med perenner, annueller, lökväxter, pioner, rosor mm men också lite 
grönsaksland, växthus, dvärghöns och bigård. 
Refugium Gessie, en gammaldags skånsk trädgård med buxbomskantade 
gångar. Perenner, träd och buskar både vanliga och udda sorter som är 
intressanta för insekter och fjärilar. 
Adress: start hos Gessiekrokens Trädgårdscafé, Gessie kroken 3, 235 93 
Vellinge.  
Kostnad: kostnadsfritt. Fika enligt prislista i caféet 
Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet. 
Maxantal: 20 st. 
Ansvarig: Eva Ekenstierna,  eva.ekenstierna@sktradgard.se . 

 

 

 

 

3/7 söndag Tusen Trädgårdar  
Heldag i trädgårdens tecken för trädgårdsintresserade oavsett ambitionsnivå. 

  

https://www.sktradgard.se/
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9/7 lördag Trädgårdsresa till Danmark; Själland & Karen Blixen 
Efter uppsamlingen kl.7.00 på Lunds C och kl.7.30 i 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. Efter det besöker 
vi den otrolig välsorterade plantskolan Aldershvile i Bagsvaerd samt minst en 
privatträdgård innan vi åker tillbaka över sundet. Ca.18.30 är vi hemma igen. 

I resan ingår: 
Bussresan, entréavgifter, guidning, lunch och fika vid bussen. 
Drycken vid lunchen ingår ej. 
Föreningens resevillkor gäller, läs de gärna på hemsidan, speciellt det som 
gäller avbeställning. 
Tänk på att ha giltig pass/ Id-kort och ditt intyg på Coronavaccineringen! 
Tar gärna lite danska kontanter. 
Och så naturligtvis det viktigaste: namnförsett emballage till växterna. 
Kostnad: 950 kr 
Anmälan: Bergisa.hildebrand@sktradgard.se senast den 1 maj 2022 
Maxantal: 50 st. 
Ansvarig: Anette Thomasson och Bergisa Hildebrandt 

  

mailto:Bergisa.hildebrand@sktradgard.se


Som helårsmedlem i Skånska Trädgårdsföreningen får du: 

• Sex nummer av Trädgårdstidskriften HEMTRÄDGÅRDEN 

• På hemsidan finns Skånska Trädgårdsföreningens PROGRAMBLAD att 
läsa och skriva ut 

• Föreningsinformation via nyhetsbrev 

• Rabatterbjudande och information 

• Aktivitetskalender med möjlighet att vara med på bland annat 
trädgårdskurser, trädgårdsföreläsningar, studiebesök och trädgårdsresor  

• Sälja växter med mera vid våra växtmarknader 

• Fri trädgårdsrådgivning via Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida 
svensktradgard.se 

• Tillgång till kunskapsmaterial via svensktradgard.se 
 

Medlemsavgifter 
• Helårsmedlemskap: januari-december 325 kr.  

• Familjemedlemskap januari- december: 40 kr 

• Halvårsmedlemskap: juli-december 170 kr med  
Hemträdgården nr 4, 5 och 6.  

• Dubbelmedlemskap i annan RST-ansluten trädgårdsförening: 70 kr/år.  

Vill du bli medlem?  

Anmäl dig via hemsidan. http://www.tradgard.org/medlem/bli_medlem.asp 

Du som inte är medlem är välkommen till våra evenemang öppna för icke-
medlemmar.  

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

Styrelsens ledamöter: 
Ordförande  Sara Hall, sara.hall@sktradgard.se  

V. ordförande  Eva Ekenstierna, eva.ekenstierna@sktradgard.se  

Sekreterare  Pia Svensson, pia.svensson@sktradgard.se 

Kassör  Katarina Löthberg, kassor@sktradgard.se 

Medlemsservice  Agneta Andréason, medlem@sktradgard.se 

Ledamot Cecilia Rick  

Ledamot Helene Johannesson 

Ersättare Lennart Persson 

Ersättare Göran Johannesson 

Ersättare Per Bergendorff  

https://svensktradgard.se/tradgardsrad/radgivarna/
https://svensktradgard.se/
http://www.tradgard.org/medlem/bli_medlem.asp
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