
 

Resa till Österlen 5 oktober 2019 

07.30 - Avresa Landskrona, Venterminalen 

09.30 – Besök på Växt- och lökmarknad på Österlens Museum i Simrishamn 

09.30 – 10.00 Föredrag av Cecilia Wingård, författare, odlare och luktärtsexpert.  

Vi blir samtidigt serverade kaffe och fralla. Därefter egen rundvandring på växt- och 

lökmarknaden. Arrangeras av Österlens Trädgårdssällskap, Tjörnedala 

Trädgårdsförening och Österlenrosor. För dem som så önskar finns möjligheten att 

förbeställa lökar av Cecilia Wingård och Eva Fristedt (projekt Narciss och Tulpan) från 

lista som distribueras per e-mail till dem som anmäler sig till resan. 

11.30 – Exklusiv visning av Peter Englanders privata trädgård.  

Peter Englander visar oss runt i sin privata nyanlagda trädgård i Simrishamn där han   

bl a byggt orangeri och skapat en trädgård inspirerad av Italiens renässans-trädgårdar 

med raka linjer och klippta former. Vi får tillfälle att köpa Peters senaste bok.  

Peters trädgård ligger en promenad på ca 15 minuter från museet. Vi går i gemensam 

grupp dit. 

13.00 – Gemensam lunch.  

I priset ingår varm lunch, sallad, bröd, vatten, kaffe och kaka. Evt annan dryck kan 

köpas till på plats. 

(Meddela vid anmälan om evt. allergier eller önskan om specialkost) 

14.30 – Besök på Kiviks Trädgård – en liten, men välsorterad plantskola.  

Kiviks Trädgård drivs av eldsjälarna Anna och Martina. De håller öppet enbart för oss 

och börjar med att berätta lite om plantskolan innan vi får möjlighet att handla. 

Möjlighet att fika. Ta med egen fikakorg. 

16.30 – Besök hos Gunilla och Lars Hansson i deras trädgård i Vitemölla.  

En liten ”formell” trädgård. Buxbomskvarter med perenner och annueller, formklippta 

hörn. Stort växthus/orangeri. Mycket stensättning, vattentrappa och järndetaljer. 

Ca 18.00 – avresa mot Landskrona 

Ca 20.00 - Ankomst Landskrona 

*************************************************************************** 

Anmälan öppen fr o m 15 augusti till landskronatradgardssallskap@gmail.com.  

Kostnad för resan är 480,- per person, som sätts in på plusgiro 149742-9 snarast efter bekräftad plats 
efter anmälan på ovan e-mail. Din plats är garanterad först då vi mottagit din inbetalning. Anmälan är 
bindande efter inbetalning.  Kontakt: Anna Andersson, 0761-009717 
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