Svängsta Trädgårdsförening
Karlshamn Kommun
Årsprogram 2022
Årets program är lagt efter rådande pandemi och kommer att genomföras i enlighet
med myndigheternas rekommendationer. Flertalet av arrangemang kommer vara
utomhus.
Programmet kan komma att ändras under vårens gång beroende på hur
pandemiläget utvecklar sig och det kan bli nödvändigt att begränsa antalet
deltagare till evenemang. Även vädret kan ge anledning till ändringar för
utomhusevenemang. Ändringar, eventuella inställda och nya evenemang meddelas
via e-post och på vår hemsida, Instagramsida och Facebooksida.
Vi uppmanar därför alla medlemmar att anmäla eller uppdatera era epost adresser
på vår hemsida:
http://svangstatradgard.se/index.php/e-postregistrering/
De esta evenemang är kostnadsfria för medlemmar. Inträde för icke-medlemmar är
50 kr om inte annat har angetts. Du kan enkelt bli medlem via vår hemsida innan
varje evenemang eller genom att kontakta kassör Kirsten Meyer.
Anmälan skall ske till alla evenemang för att säkerställa att vi kan ge besked om
ändringar med kort varsel.
Anmälan sker på e-post till info@svangstatradgard.se alternativt till Marita Everling
på telefon 070-317 59 00
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Välkomna 2022
Styrelsen

Beskärning unga träd
Lördag 5 mars kl 10:00-12.00, Karlshamnsvägen 355, Asarum
Ann-Margreth Jeppsson från Trädgårdsverkstan visar och klipper. Föreningen bjuder
på soppa och bröd. Pris icke-medlem: 50 kr
Anmälan senast 26 februari
Årsmöte
Måndag 28 mars kl 18.30, Svängstakvarnen, Öjavadsvägen 2, Svängsta
Kallelse kommer att ske via vår hemsida, e-post och vår Facebook- och
Instagramsida. Åke Truedsson kommer att föreläsa om tomatodling.
Föreningen bjuder på ka. Endast för medlemmar
Anmälan senast 21 mars
Inköpskväll på Ljungsleds Plantskola
Tisdag 26 april kl 18.30, Svenstorpsvägen 73, Mörrum
Ljungsleds presenterar årets nyheter och bjuder på ka. 10 % rabatt på inköp
denna kväll
Anmälan senast 19 april
Inkas Trädgård
Torsdag 28 april kl. 18.00, Smiths väg 14, Kristianstad
Vacker trädgård med skogsdunge som är skapad under 30 år. Vi ska bl.a. titta på
deras lökodling i dungen. 20.000 lökar med hyacinter, tulpaner m.m. Datumet är
preliminärt och kan ändras beroende på om våren blir tidig eller sen.
Anmälan senast 21 april
Växtloppis
Lördag 7 maj kl 10.00-13.00, Haldaparken, Öjavadsvägen 2, Svängsta
Om du vill sälja något (växter, krukor, trädgårdsböcker och annat som hör
trädgården till) så anmäler du dig senast 30 april.
Svenmanska parken, Bräkne-Hoby
Torsdag 12 maj kl 18.30, Häradsvägen 1, Bräkne-Hoby
Vi gör ut ykt til Svenmanska parken i Bräkne-Hoby som sedan 2015 utvecklas
och sköts av Bräkne-Hoby Trädgårdsförening i samarbete med Sällskapet
Trädgårdsamatörerna STA, Bygd i Samverkan och Ronneby kommun.
Anmälan senast 5 maj
Möllekulla Länsmansgård
Lördag 21 maj kl 11.30-13.00, Möllekullavägen 127, Sölvesborg
Johanna Beijer kommer att visa hur man gör en grävfri odlingsbädd från grunden
och ger tips om hur man får en grönsaksodling i balans.
Anmälan senast 14 maj
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Asarums Handelsträdgård
Tisdag 31 maj kl.18:00, Torarpsvägen 22-13, 374 50 Asarum
Inköpskväll och visning av växthus i storskalig blomodling.
Anmälan senast 24 maj

Trädgårdens outnyttjade tillgångar, Strömbackens Pensionat
Tisdag 21 juni 18.00, Sibbarpsvägen 587, Olofström
Elisabeth Knutsson berättar om ogräs som går att äta och hur man förädlar ogräs
och gräsklipp til naste gödsel. Efteråt serveras nässelsoppa med tilltugg. Pris inkl
mat medlem: 100 kr, icke-medlem: 150 kr
Anmälan senast 14 juni
Tusen trädgårdar/öppna din trädgård
Lördag 3 juli kl.10:00-17.00
Tusen trädgårdar är Sveriges största trädgårdsvisning. Här får du möjlighet att visa
din trädgård antingen som en del av det rikstäckande arrangemanget eller lokalt för
föreningens medlemmar. Mer information kommer
Parkvandring i Karlshamn
24 augusti kl 18:30, Samling i Rosengården.
Sara-Marie Rännbäck guidar oss bland kommunens sommarplanteringar.
Anmälan senast 17 augusti
Ruans Vingård
Måndag 29 augusti kl 18:30, Ruevägen 40, Mörrum
Ulf Holmqvist visar runt bland odlingar och låter oss smaka på hans egengjorda
rosévin. Pris icke-medlem: 50 kr
Anmälan senast 22 augusti
Höstmarknad
Lördag 3 september kl 10.00-13.00, Haldaparken, Öjavadsvägen 2, Svängsta
Om du vill sälja något (växter, fröer, skörd, trädgårdskonst, böcker och annat som
hör trädgården till) så anmäler du dig senast 27 augusti
75-års jubileum
Fredag 23 september kl 18.00 Svängstakvarnen, Öjavadsvägen 2, Svängsta
Välkända trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlson föreläser.
Festmiddag för medlemmar. Inbjudan kommer skickas ut
Äppelboden
Måndag 17 oktober kl 18.00, Gustavstorpsvägen 234, Mörrum
Maria och Jonas Lindström visar sitt musteri efterföljt av provsmakning av olika
mustsorter. Pris icke-medlem: 50 kr
Anmälan senast 10 oktober
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Kransbindning Högaböke Trädgård
24 november kl 18.00, Öjamålavägen 11, Svängsta
Kom till en trevlig kväll med kransbindning i uppvärmd lokal i Högaböke.
Naturmaterial för krans nns att tillgå. Småpynt som tomtar och dylikt får man ta
med själv. Tillsammans inspirerar vi, hittar på och utbyter idéer.
Pris medlem 50 kr, icke-medlem: 100 kr
Anmälan senast 17 november

Styrelsen
Ordförande Vakant
Sekreterare Marita Everling 0703-17 59 00
Kassör Kirsten Meyer 0454-32 41 60
Ledamot Jonna Söderberg 076-774 44 47
Ledamot Michael Mattson 076-877 62 04
Hemsida: http://svängstaträdgård.se
Instagram: https://www.instagram.com/svangstatradgard/
Facebook: https://www.facebook.com/svangstatradgardsforening.
Epost: info@svangstatradgard.se
I samarbete med:
Studieförbundet Vuxenskolen
Sparbanken Karlshamn (https://www.sparbankenikarlshamn.se)
Karshamns kommun (https://karlshamn.se)
Ljungsleds plantskola i Mörrum (https://www.ljungsledsplantskola.se)
Trädgårdsverkstan (http://tradgardsverkstan.se)

