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Västra Virestad
14

Samlarträdgården

Västra Virestad 29

.
För 25 år sedan flyttade vi in i det gamla Missionshuset i Västra Virestad. Eftersom det inte fanns någon trädgård
köpte vi till en bit åkermark och påbörjade vår trädgård.
Det har blivit mycket växter sedan dess. Annika samlar på rosor, det har nu blivit ett femtiotal, mest gammaldags
och udda arter. Favoriten är den mörkt lila 'Skedarosen' som vi lämnade in för identifiering på Fredriksdal. Det visade
sig att den var okänd så den fick sitt namn efter platsen där vi hittade den. Den valdes till årets ros 2013 av POM
(programmet för odlad mångfald) och finns nu att köpa i handeln. Håkan sköter växthuset som byggdes ut för två år
sedan. Han har dragit upp flera av träden från frö, bland annat trumpetträd, klöveralm, korkträd och redwood.
Välkomna på en vandring under träden i rosendoften!
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Livex

(Holkarna, Västra Virestad (OBS! öppen kl 11.00 - 15.00)

Medelhavsoas på Söderslätt
Besök den lilla medelhavsträdgården på Söderslätt, som inspirerar till att skapa en egen grönskande oas! Vackra och
tåliga medelhavsväxter finns till försäljning såsom palmer, olivträd, lager, citrus- och clementineträd, tamarillo,
agave, fikonträd, vindruvor, lavendel, pelargoner, örter och suckulenter.
I butiken finns även ett urval av vackra handgjorda fat, tillbringare och terracottakrukor samt cafébord och stolar
från Marocko och Portugal. Ta en paus och sitt ner en stund i växthuset, eller fika i trädgården och njut av utsikten.
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Vesnas

Västra Virestad 28

1800-talsträdgård i original
Min trädgård ligger i V.Virestad vid en gammal gård från mitten av 1800-talet. Den är drygt 6000 kvm stor där
ungefär 1000 kvm utgör själva trädgården och resten en lummig park med gamla träd såsom valnöt, hästkastanj,
hängbjörkar, ek, lönn och bok. Själva trädgården har kvar sin 1800-talsstruktur med buxbomshäckar, som omgärdar
rabatter med gamla perenner. Här finns bl.a pioner, aklejer, anemoner, malvor, violer, julrosor, kejsarkronor,
dagliljor, löjtnantshjärtan, kattmynta, tremastarblomma och mycket, mycket mer. Här finns också massor av gamla
fruktträd, som äpplen och körsbär och även mullbär, kvitten, krusbär och vinbär.

40

Valeries trädgård

Västra Virestadbyaväg 134

Traditionell engelsk trädgård med inslag av japanskt
En liten med mysig trädgård i en by full med trädgårdsgodis. Min trädgård är en charmig blandning av skånskt,
engelskt och japanskt
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Klagstorp
4

Annalill

Trevägen 42

Trädgårdsentusiastens paradis på Aklejagården
Bakom häckar och vintergröna buskar döljer sig en ca 2000 kvm stor trädgård. Den har mer än 40 år på nacken och
de senaste 9 åren har ägarinnan förädlat den. Här hittar du gamla traditionella växter, som inte finns i plantskolorna
idag. Här finns många, gammaldags perenner och ett hav av fjärilsbuskar. Annalill förökar och delar och gör ständigt
nya rabatter och kompositioner. Här finns också fruktträd och bär. Har du tur kan du även få inhandla någon planta,
som faller dig i smaken.

Trelleborg
8

Nilla & Jörgen

Knastvägen 15

Liten familjeträdgård med flera rum
För oss är trädgården vårt hem från tidig vår till sen höst. Här odlar, badar, äter och fredagsmyser hela
familjen. Trädgården har följande delar: entré, odling, kontemplationshörna, uteplats, poolområde, ”poolhus”,
spahörna, ”skog” och frukosthörna.
Växterna är framförallt perenner, gräs och bambu. Men träd är också viktiga för att skapa en trädgård och dess rum.
Vatten är ett återkommande tema.
Förvandlingen från åker till trädgård på 800 kvadratmeter började för 13 år sedan men vi har redan hunnit göra om
flera gånger.
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Joakim Szabos

Östra Förstadgatan 182

Exotiska trädgård i tropisk stil
Min trädgård är förhållandevis ung (6-7 år) och är inspirerad av Sydeuropa och Mexiko.
Det finns många och annorlunda växter, såsom palmer, Yucca, agave, olivträd och ingefärsväxter med mera, allt
planterat och oskyddat året runt. Inte så stor trädgård (590 m2) men mycket växter har jag fått plats med. Här finns
även ett litet växthus med djur i och pool och damm.
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Kerstins trädgård

Fjädervagnsvägen 17

Rofyllda trädgård
Min trädgård är ung, 325 kvm och har cirka 15 år på nacken. Den är för mig både terapi och läkedom. Ingången till
trädgården är genom en pergola med murgröna och en vinröd akebia. I trädgården finns många rum med sittplatser
och under en pergola med vit kaprifol, blåregn, krämfärgad akebia och murgröna njuter jag av den på en härlig
dagbädd! I trädgården har jag höga häckar av liguster, som ger insynsskydd mot grannarna. Jag älskar träd, men det
ryms tyvärr inte så många eftersom trädgården är liten. Men jag har ändå en klotrobinia, en sydbok, ett gleditzia och
ett silverpäron. På framsidan har jag även ett litet körsbärsbenvedsträd. Genom en del av trädgården löper en
singelgång med ett valv över med blommande vitregn. På två terrasser har jag ett antal krukor med bland annat
olivträd, afrikas blå lilja, fikon, plättar på tråd samt klot och häckar av buxbom. Mina färger i trädgården är mycket
olika gröna bladverk, lite lime men mest har jag blommor i vitt och blått. En av terrasserna är ett trädäck som leder
fram till ett litet växthus där jag kan koppla av. Jag har också mycket betong, något har jag gjutit själv. Kom och njut
en stund Du också!
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Croalls trädgård

Östra Förstadsgatan 286

Engelskinspirerade mormorsträdgård
En härligt engelskinspirerad mormors trädgård på Öster i Trelleborg! Stig in i den prunkande trädgården fylld med
rosor, dagliljor, pioner och en massa annat. Missa inte denna härliga trädgård!!

13 Rogers Plantshop

Lillevångsvägen 9

Medelhavsväxter i våra hjärtan
Inspirationen att odla Medelhavsväxter har vi fått från våra många resor kring Medelhavet - där vi har förälskat oss i
alla underbara träd, palmer och den fantastiska blomsterprakt som finns överallt, och fått lust att göra något
liknande hemma. Hos oss hittar du tusentals Medelhavsväxter - växter som du inte hittar "överallt". Trelleborg är
känt för alla sina palmer och som en av Europas nordligaste palmodlare kan vi erbjuda vår egenodlade
"Trelleborgspalm". Nytt för året är vårt exotiska sortiment av Plumeria/Frangipani och Ökenros. Välkomna att strosa
runt i våra växthus, båghall och trädgård och upptäck alla våra egenodlade, ovanliga och spännande växter och det
bästa av allt – allt går att köpa!

28 Mats & Ewas

(öppen endast lördag) Solskensvägen 10

Tropisk 70/80-tals trädgård
Detta är en typisk 70/80-tals trädgård med inslag av en del tropiska växter, mest palmer av olika slag (varav tre
stycken som står planterade direkt i jord och står ute året runt). Här finns även en hel del andra tropiska växter
utöver palmer. Vi har också lite tropiska fåglar som går i voljärer ute om sommaren.
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Hemlig oas mitt i stan

Hesekillegatan 20

Bakom gatuhusets röda tegelväggar ligger trädgården .
Den är 9x55 m. och rumsindelad. En trädgård som har både äldre blomsterbuskar och perenner, men också moderna
växter och träd. Innergården består av sten, vatten, klätterväxter, olika träd och pergola. En del medelhavsväxter
trivs också här. Kring gräsmattan växer bl.a. olika buskar, perenner och det finns singelytor med sittplatser. I
örtagården finns perenner, olika örter, rosor och växthus.
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Åsas trädgård

(öppen söndag)

Stavstensvägen 22

Bäckens trädgård- för alla sinnen
Vår trädgård gränsar till Ståstorpsån och tomten är över 100 år gammal. För drygt 10 år sedan fick jag äran att sätta
spaden i marken för första gången och sen har förvandlingen sakta tagit form och jag känner att mina rötter i denna
trädgård bara blir djupare och djupare. Man skulle kunna jämföra det som en förälskelse som bara blir starkare för
varje år.
Trädgården bjuder på många olika rum och sittplatser och där du kan komma i kontakt med alla din sinnen. Den
bjuder på ro och avkoppling om du söker det, men även till inspiration och kreativitet. Den ger mig harmoni,
sinnesfrid och energi på samma gång- magiskt!

Gislöv Strandmark
21

Ting Ute & Inne

Modeshögsvägen 5

Modernt, minimalistiskt, sparsmakat i sten och gräs
Ting Ute & Inne öppnar dörren från butikens visningsträdgård in till den privata delens inspirerande stilrena oas! I
samma stil har denna del skapats med hjälp av gräsväxter, bambu och andra gröna växter med vackra former.
Stenar, uterum, vattenmiljöer och personliga detaljer hjälper till att sudda ut gränserna mellan ute och i nne.
Trädgården vid butiken är fylld med vackra och dekorativa ting. Vackra krukor, enkla växter, spännande
inredningsdetaljer, annorlunda belysning och unika vattenspel - en lättskött trädgård som är vacker året runt! Och
allt är till salu!

Arrie
36

Madame Marsipan

Prästgårdsvägen 4

Stora trädgården i den lilla byn
I den lilla byn Arrie ligger en stor trädgård på 6500 KVM, som följer årets växlingar och visar nästan alltid upp en
välkomnande sida. Ägarna Helena och Henrik har bott här i 13 år och den största delen av trädgården (5000) är 11
år gammal. Det fanns bara vildplommonskott, brännässlor och tistlar på obrukbar jord här innan. Nu kan man njuta i
den likaväl som slita i den. Det sistnämnda bara ibland.....Trädgården får sköta sig lite själv och Helena har lärt sig att
blunda för ogräs, men försöker se helheten. På samma adress ligger företaget Madame Marzipan och kommer den
helgen att vara öppet med fik om vädret tillåter.
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Skanör
37

Mariannes mixade trädgård

Åke Gästgivaresgränd 7

En mix
I vår trädgård finns en "collection" av flera sorters lönnar, en pergola med klängväxter och då mest rosor, ett
torvparti med olika sorters rhododendron, ett växthus med grönsaksodling samt en mindre odling i pallkragar.
Allt vävs ihop med flera formklippta buxbom och hostor.

Falsterbo
31

Sanne & Anders Oas

Öresundsvägen 12

Medelhavs oas i Falsterbo
Välkomna till Sanne och Anders oas! Här finns olika rum som vårt ”medelhav” med bland annat silverpäron och
lavendel. Gå en tur på bambustigen och kolla vidare på våra olika installationer med drivved, speglar och rostiga
ting.

Höllviken
30

Andrum

Henriksdalsvägen 20A

700 kvm Andrum
En trädgård på 700 kvm, uppdelad i olika rum, bland annat medelhav, gammeldags cho romantisk, skugga och en
asiatisk del. På tomten ligger en gammal sommarstuga från 1931 samt två växthus. Här finns även en större damm
med fiskar och två mindre dammar. Många sittgrupper finns också.
Trädgården har vuxit fram under många år och ofta ändrats, då nya idéer pockar på.
Ta gärna med picknick o äta i någon av alla mysiga sittplatser.
Försäljningen av växterna i trädgården kommer att ske, både stora o små.

Smygehamn
3

Bo & Ingers

Svanvägen 3

Grönska och teknik i mysigt samspel
På en vanlig villagata bakom ett vitt staket finns denna trädgård med ett ovanligt inslag. Bland alla perenner, timjan,
buxbom, buskar och prydnadsgräs mm. finns även en miniatyrjärnväg som slingrar sig diskret i den mångfald av
grönska som designats av frun i huset. Sitt en stund i något av “rummen”, drick en kopp kaffe, prata växter och
koppla av.
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Byggår: 1974 med ständiga förändringar. Storlek : 858m2
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Konstnärernashus

Norra Parkvägen 17

Två konstnärer, Stefan Mårtensson och Charlotta Hörman öppnar sin trädgård och
lilla galleri.
Huset är från 1800-talet, men det är tyvärr inte trädgården. Nej, trädgården mer eller mindre skövlades för 3 år
sedan, för att ge plats åt en ny, i kanske mer gammal stil. Nya saker tillkommer hela tiden, så nu kan ni följa hur
denna lilla trädgård växer till sig, både genom ett besök och via vår blogg.
Trädgården ger möjlighet till spännande möten mellan växtlighet, möbler och utsmyckning med vintagekänsla.

Beddingestrand
1

Thomas & Elvi

Puktörnevägen 1

Traditionellt möter modernt och medelhav
Vår trädgård är 1500 kvm och är ursprungligen från 1930. På 1990-talet påbörjade vi en ombyggnad av trädgården
där den fick sin nuvarande struktur. Vi har många olika rum, avskilda från varandra, så betraktaren får många ahaupplevelser runt varje hörn. Här finns traditionella perennrabatter, där vi målat med olika färger och strukturer i
bladverken. Vi har också upphöjda bäddar, som ger värme åt Medelhavsväxter och sköna sittplatser för
kontemplation. Vi har vatten i både fontän och en stilla damm. Senaste tillskottet är ett litet växthus.!
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Annikas trädgård

Dockrosvägen 6

Vår trädgård är lite vild, lite rufsig och ibland lite överraskande
Här finns gräsytor för spel och lek men här finns också rofyllda platser för vila, både på dagen och på natten. Min
inspiration är naturen och jag blandar gärna det vilda med det lite mer organiserade. Jag njuter av skapandet och det
finns alltid något projekt igång. Trädgården är tillåtande, här finns platser för många olika sorters växter och också
för grodor, insekter och lite andra djur.
Trädgården är ca 3000 kvm, långsmal och med en slänt som delar den på längden. Vi började anlägga trädgården för
ca 11 år sedan när vi flyttade hit.
Slänten är indelad i olika partier med olika typer av växter i, den blandade rabattslänten, pion-slänten och delen som
är täckt med murgröna. Nedanför slänten finns olika rum avdelade med häckar och med portaler som ingångar. Här
finns också odlingsbäddar för grönsaker och bärbuskar. Mellan oss och närmsta grannen porlar en liten bäck.
Välkomna att gå en tur genom vår trädgård, titta lite här och där, lukta på rosenhäcken, stanna upp vid en av de
många sittplatserna och ta kanske en kopp kaffe eller ett glas saft!

6

Deltagande trädgårdar 2017, 1-2 juli kl 11.00 – 16.00

Grönby
25

Lorimers

Grönbyvägen 77

En ganska engelsk "Cottage Garden"
Där Söderslätt möter det mjukt kulliga landskapet norrut ligger byn Grönby. Mitt i byn och precis vid kyrkan bor vi i
ett hus från senare hälften av 1800-talet. Trädgården, som är ca 2700 kvadratmeter, har inte funnits alls lika länge
som huset och delar har tillkommit i omgångar när huset bytt ägare.
Med träd, häckar, buskage, ros- och perennrabatter har vi under våra tio år här skapat många gömställen undan
vinden. När vinden far fram för våldsamt drar vi in i vårt "Kakhus", vårt ombyggda trädgårdsskjul, eller in i växthuset.
Bägge husen bjuder inte bara på lä utan också på trevlig utsikt.
Perfektion härskar inte precis i trädgården men ändå ger den "vildare" delen, där en liten äng håller på att växa
fram, en skön kontrast till den mer kontrollerade. Vi delar trädgård med våra två sorkjagande katter men också med
diverse andra inte inbjudna och inte alls om tyckta djur. Så är det ju när man bor nära naturen.

Norra Grönby
32

Lenas lantliga trädgård

Norra Grönby 345

Stor härlig lantlig trädgård
Min trädgård är stor och lantlig, består av olika avdelningar och har bytt skepnad flera gånger. Den har vuxit fram
under trettiofem års tid och är hållen i en mestadels blå-vit-rosa färgskala med mycket grönska. Här finns en skyddad
innergård, mycket klippt buxbom, kvarter med pioner, en ganska nyanlagd rosenträdgård, lundväxter i skuggiga
partier och traditionella trädgårdsväxter lite överallt. Trädgården är mitt stora intresse, där jag finner avkoppling,
men trädgården erbjuder även en utmaning då jag provar på lite ovanliga växter.
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