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Augusti - December 
 

 
Kära medlemmar!   

• I detta blad finner ni en sammanställning av höstens aktiviteter som finns 
att boka under fliken aktiviteter på vår hemsida hösten 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 2023 finner du i Hemträdgården nr 6, 
2022.  

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


Program 

13/8,14/8 lörd-sönd. kl. 11-16. Medelhavsväxter Rogers Plantshop  
John Rogers guidar oss genom sitt sortiment av medelhavsväxter, kaktusar, suckulenter 

och odlingen av Ökenros samt Plumeria. Växtförsäljning.  

Hemsida: www.rogersplantshop.se mejl: info@rogersplantshop.se 

Adress: Lillevångsvägen 9, Trelleborg. 

Kostnad: Besöket är gratis 

Anmälan: Ingen anmälan 

Ansvarig: John Rogers 073-841 31 30 

 

 

 

17/8 onsdag kl. 18:00 Bokashikompostering, fermentering av ogräs 

med effektiva Mikroorganismer-EM  
Vill du förbättra din jord med ditt eget matavfall mm? 

Följ med till Kajsa Sjaunja som berättar hur det fungerar och hur man gör 

Bokashikompost, hur man fermenterar bl. a. ogräs. Kajsa berättar också om Effektiva 

Mikroorganismer och vad dessa nyttiga bakterier gör för positiv inverkan på jorden, samt 

visar oss runt i sin trädgård där vi får se resultaten. Kajsa har jobbat med ovanstående 

metoder sedan 2011 med sitt eget företag Mikrojord. Passa på att få svar på dina frågor 

och funderingar. Efter besöket finns det möjlighet att göra inköp av produkter och 

tillbehör i butiken. Max 20 deltagare. Kläder efter väder då vi är utomhus. Hemsida: 

www.mikrojord.com  

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

Kostnad: Besöket är gratis.  

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

Ansvarig: Eva Ekenstierna, e-post eva.ekenstierna@sktradgard.se  

http://www.rogersplantshop.se/
http://www.rogersplantshop.se/
mailto:info@rogersplantshop.se
http://www.mikrojord.com/
http://www.sktradgard.se/
mailto:eva.ekenstierna@sktradgard.se


24/8 onsdag kl. 18.00 till ca 19.30. Besök Grohuset Alnarp 
Grohuset i Alnarp är en ”testbädd” och mötesplats för olika kompetensområden inom 

odling och forskning. Denna kväll berättar de mera om sin verksamhet och visar sin 

nyanlagda köksträdgård, växthus och jordkällare. Max 20 deltagare. Hemsida: 

https://www.grohuset.se 

Adress: Växthusvägen 5 Alnarp.  

Kostnad: 100 kr, Swish eller kontant jämna pengar, betalas vid ankomst. 

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

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

 

 

2/9 fred kl 18.00 Trädgårdsvandring i Gunnel Carlsons trädgård 
Gunnels trädgård är inbjudande och innehållsrik. Den är ”lurvig” som hon säger själv. 

Gångarna slingrar sig mellan intressanta perenner och där finns även ett orangeri. Tag 

gärna med fikakorg. Max 25 deltagare.  

Adress: Hemgatan 8, 232 31 Arlöv. Parkera gärna vid Arlövs teater. Den finns bakom 

macken OKQ8. 

Kostnad: Besöket är gratis. 

Anmälan:  via vår hemsida sktradgard.se under denna aktivitet 

Info: agneta.andreason@sktradgard.se  

 

  

https://www.grohuset.se/
mailto:lennart.persson@sktradgard.se
mailto:agneta.andreason@sktradgard.se


4/9 söndag, kl. 10-16. Kurs i fermentering och tillverkning av örtsalter 
Anita och Bergisa, visar hur man genom 

fermentering tar tillvara på våra 

grönsaksskördar. Dessutom gör vi olika 

örtsalter. Vi bjuder på frukost och 

eftermiddagsfika. Till lunch intar vi den 

medtagna matsäcken. Minst fem 

deltagare, max tolv. 

Adress: Södra Rörum 4504 Hörby, Anita 

Larsby. 

Kostnad: 650 kr, Swish eller kontant 

jämna pengar, betalas vid ankomst.. 

Anmälan och Info: 

bergisa.hildebrand@hotmail.com tfn 

0730-328775. 

 

5/9, måndag kl. 18. Trädgårdsvandring Mayfly Garden. 

Välkommen till Pia och Lindas trädgård Mayfly Garden 

som utsågs till årets trädgård av Allers veckotidning 

2021. Grön lummighet möter vackert klippta häckar 

och många sköna rum att vandra i. En idérik trädgård, 

sammanhållen i material och växtval. Det är en växtrik 

trädgård med vackra kompositioner i rabatter och 

krukor, en trädgård man vill stanna kvar i. Max antal 35 

personer. 

Adress: Dagsländevägen 3, Löddeköpinge 

Kostnad: 75 kr betalas vid ankomst 

Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna 

aktivitet. 

Ansvarig: Per Bergendorff, e-post: 

per.bergendorff@sktradgard.se 

 

9/9, 10/9 lördag - söndag Åkes vitlökskurs 

Åke Truedsson lär ut odlingsknep och säljer av sitt sortiment och har provsmakning. 

Kursavgift 40 kr. Kurstid ca 2 tim.  

Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge. 

Anmälan/info: tfn 040-4684 80 eller 070-836 15 43, kvällstid, kl.19-21.  

  

mailto:per.bergendorff@sktradgard.se


11/9, 18/9 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. Dessa söndagar är 

privatpersoner välkomna att handla prisvärda 

perenner. 

Adress: Nyhemsvägen 82-32, 244 94 Furulund. 

www.lackalangatradgard.se 

Anmälan: Ingen anmälan. 

 

 

14/9 onsdag kl. 17:30 - 19:00. Besök genbanken NordGen i Alnarp.  
Följ med till NordGen, de nordiska ländernas gemensamma genbank! I Alnarp ligger 

NordGens växtavdelning och här bevaras fröer av odlade grödor av betydelse för de 

nordiska länderna och vilda släktingar till dessa. Över 33 000 fröprover och nästan 500 

arter av gamla lantraser, äldre förädlade sorter. Förädlingsmaterial och vilda arter 

bevaras här för att dessa genetiska resurser ska kunna användas nu och i framtiden. Här 

finns också nära 100 olika potatissorter som bevaras som in vitro-plantor. Vid behov 

uppförökas frömaterialet för att kunna skörda nya, livskraftiga frön att lagra i genbanken. 

Vi kommer få information om NordGens verksamhet, ta en titt i frölabb och fryshall där 

samlingen bevaras. Det blir även rundvandring i växthus och trädgård där fröskörden 

pågår för fullt.  Hemsida: www.nordgen.org  

Adress: Växthusvägen 12, Alnarp.  

Kostnad: 160 kr, Swish eller kontant jämna pengar, betalas vid ankomst. Max 15 

deltagare. 

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

Ansvarig: Eva Ekenstierna, e-post eva.ekenstierna@sktradgard.se 

 

  

http://www.lackalangatradgard.se/
http://www.norgen.org/
mailto:eva.ekenstierna@sktradgard.se


22/9 torsdag kl. 18.00. Besök Glorias Äppelgård  
Vi tittar på äppelodlingarna, får se olika äppelsorter, provsmakar, får information om 

skötsel, beskärning, hållbarhet, lagring etcetera. Vi får även lite historia om 

äppelodlingarna. Äppelmust och honung finns att köpa i butiken. Besöket avslutas med 

kaffe/dryck och äppelpaj. Hemsida: http://gloriasappelgard.se. Max 20 deltagare.  

Adress: Glorias Äppelgård. Ladugårdsmarken 551, 225 91 Lund.  

Kostnad: 150 kr, Swish eller kontant jämna pengar, betalas vid ankomst.  

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

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

 

25/9 söndag kl. 10-13. Beskärningskurs buskar och träd i Åkarp  
Beskärning av plommon- och körsbärsträd, bär- och 

prydnadsbuskar, perenner med mera. Vi besöker några 

privata villaträdgårdar. Kursledare är Ingvar Mann och 

Lennart Persson. Max 20 deltagare. 

Adress: Samling vid Ica Mathusets parkering, östra sidan 

Dalslundsvägen 1 Åkarp. Kostnad: 150 kr, Swish eller 

kontant jämna pengar, betalas vid ankomst. 

Anmälan: via vår hemsida sktradgard.se under denna 

aktivitet.  

Ansvarig: Lennart Persson, e-post 

lennart.persson@sktradgard.se 

 

 

1/10, lördag kl 10-12. Växtmarknad Burlövs Center 
Föreningens medlemmar säljer växter, 

trädgårdstillbehör m.m. Ta med dina 

överflödiga växter och dela med dig till 

andra trädgårdsvänner och gör egna 

fynd. Försäljning på anvisad plats från 

bord eller bil. Uppställning får ske 

tidigast kl. 09.00. Allmänheten är 

välkommen att fynda mellan kl 10-12. 

Adress: Parkeringsplats vid Burlöv 

Center 

Kostnad: Ingen kostnad 

Anmälan: Ingen anmälan 

Ansvarig: Per Bergendorff, e-post: 

per.bergendorff@sktradgard.se 

  

mailto:lennart.persson@sktradgard.se
mailto:lennart.persson@sktradgard.se
mailto:per.bergendorff@sktradgard.se


9/10, söndag, kl. 10-16. Kurs i växtfärgning av ullgarn 
Att färga ull med växter är en spännande procedur. På denna kurs få ni en inblick i en 

naturligt färgrik värld. Anita och Bergisa bjuder på frukost och eftermiddagsfika. Till lunch 

intar vi den medtagna matsäcken. Minst fem deltagare, max tolv. 

Adress: Södra Rörum 4504 Hörby, Anita Larsby. 

Kostnad: 750 kr inklusive garn att ta med hem. 

Anmälan och Info: bergisa.hildebrand@hotmail.com tfn 0730-328775. 

 

 

 

16/10 Åkes äppelkurs 

Föredrag om historia, ympning, odling av goda äpplen och användning, samt 

provsmakning. Även info om resistenta och goda sorter och hur man kan ha äpplen från 

augusti till maj. Kursavgift: 50 kr inkl. provsmakning av äppelsorter och vår äppeljuice 

och fika. Kurstid ca 2 timmar.  

Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge. 

Anmälan/info: vardagar kvällstid kl 19–21, tfn 040-4684 80 eller 070-836 15 43. 

 

20/11 söndag, Åkes Hälsokurs 

Hälsokurs med Åke Truedsson. Kursen omfattar nyttig/farlig mat och odlingsgrunder för 

ekologisk odling. Även info om djupbäddar, jord, gödsling, odling med lång skördesäsong 

m.m. Kursavgift 40 kr inkl. hälsofika. Kurstid ca 2,5 tim. 

Adress: Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge. 

Anmälan/info: vardagar kvällstid kl 19–21, tfn 040-4684 80 eller 070-836 15 43. 

 

 

  



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. https://www.sktradgard.se/bli-medlem/ 

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/
https://svensktradgard.se/
https://www.sktradgard.se/bli-medlem/
mailto:info@sktradgard.se
http://www.sktradgard.se/

