
Öppen trädgård Skanör - Falsterbo 2013   
 
OBS – nytt för i år – vi har vi flyttat fram vår trädgårdsdag en vecka, dvs till  

 
Söndagen den 30 juni mellan kl 12 -17:00          
 
Besökare har möjlighet att titta in och gå runt i våra trädgårdar. Kanske kan 
det ge både inspiration och nya idéer till plantering. 
 
Adresserna finns hos Turistbyrån i Höllviken, Skanörs bibliotek samt; 
 
Vellinge kommuns hemsida www.vellinge.se/uppleva-gora/evenemang-och-

utstallningar/ 

 
STA (Svenska Trädgårdsamatörerna) program som en av deras 
trädgårdsrundor, se http://skanekretsen.se/  

 
Öppna trädgårdar på Söderslätt som kommer ha information om vår runda 

på den här siten, http://www.oppentradgardsoderslatt.se 

 
Välkomna till oss! 
 
 

 
Namn Adress Ort 

1 Andersson Bagers sträte 6 Skanör 

  

Annika och Bengts trädgård är inte präglad av udda växter eller träd utan är mer utformad 
av vad man kan göra av en "liten" trädgård. Välkomna att titta in i vår trädgård - en lisa för 
själen. 

2 Skanby Lagmanshejdevägen 38 Skanör 

  

Grus, stengångar och pergola bildar stomme i Mats och Ingelas trädgård där olika sorters 
bambu, gräs, japanska lönnar, hortensior, buxbom, blåregn, kamelia och mycket annat 
frodas. Många träd bildar tak t ex plataner, gudaträd gleditzia och acasia. Det finns även ett 
växthus och en liten köks- och örtträdgård samt woodland med ormbunkar, iris, allium, 
hostor mm.  

3 Öwre-Carlsson Vånggatan 31 Skanör 

  

Elisabeth tycker om att bjuda in naturen i trädgården. Vi har två bikupor, många fågelholkar 
och i den pyttelilla dammen några grodor. Vi har lite "vilda" hörn där vi låter den naturliga 
floran vandra in, ibland med lite hjälp från oss. Dessutom älskar vi rosor. 

4 Friden Hagavägen 7 Skanör 

  
Ombonad trädgård med många skyddade uteplatser. Kantrabatter med årstidens blomning. 
Helt enkelt – ett skönt uterum. Välkommen till Lena och Ove. 

5 Lenander Falkvägen 11 Skanör 

  

Bozena är mycket inspirerad av engelska och japanska trädgårdar och i hennes trädgård 
hittar man lite av varje, dock ingen gräsmatta. Trädgården består av små gröna rum som 
man kan vandra runt i, t ex den japanska hörna, den romantiska rosenträdgården och en 
stor damm med många fiskar i.  

http://www.vellinge.se/uppleva-gora/evenemang-och-utstallningar/
http://www.vellinge.se/uppleva-gora/evenemang-och-utstallningar/
http://skanekretsen.se/
http://www.oppentradgardsoderslatt.se/


 
Namn Adress Ort 

6 Kronhoff Hans Höres plats 1 Skanör 

  

 
Gull-Britt och John har en frodig, lummig romantisk trädgård med buxbom inramade 
rabatter där rosor och doftande blommor av olika slag samsas.  Persikor, vindruvor, fikon 
och mandelträd är det exotiskt matnyttiga i vår trädgård och det finns även ett litet växthus 
och grönsaksland. Vatten i form av näckrosdamm med guldfiskar och grodor. Välkommen in 
i våra gröna rum 

7 Nitzsche Åldermannensgata 4 Skanör 

  

Karins trädgård är liten men har många olika växter. Den är trots sin litenhet, indelad i flera 
rum och jag har många sittplatser, för jag vill se trädgården från alla håll. De flesta växter 
har en historia att berätta eftersom jag har fått plantor från många vänner och bekanta i 
London, Österlen, Blekinge eller Ljunghusen. Välkommen till min trädgård, som är stadd i 
ständig förändring. 

8 Hedenskog Sören Huggedrängs gränd 5 Skanör 

  

Anna-Karin lilla trädgård har en stomme av Rhododendron och ett stort Blåregn i en pergola 
som ger en fin skugga till uteplatsen under sommaren. Buxbomkantade rabatter med olika 
perenngrupper ger ett formsäkert intryck. Välkomna in. 

9 Tedenryd Åke Gästgivaresgränd 7 Skanör 

  

I Mariannes trädgård finns torvparti med rhododendron, julrosor av flera slag och japanska 
lönnar som samsas med en rosenpergola och ett litet växthus med grönsaksodling. Det 
finns även en del direktimporterade barrväxter från England och formklippta växter. Valda 
delar av trädgården är ”naturträdgård” som påminner om närheten till skog och äng. 

10 Stakston, Dahlgren Kråkbärsvägen 3 Skanör 

  

När du kliver du in i Sophies och Johans trädgård innanför avenbokhäckarna möts du av 
struktur, dofter och rumsindelning. Rosor, lavendel, buxbom, avenbok, idegran samspelar i 
harmoni med generösa perenrabatter. Orangeriet och köksträdgården är två favoritplatser 
för avkoppling och samvaro. Välkomna! 

11 Wilhelmsson Klockljungsvägen 12 Skanör 

  

I Annette och Anders trädgård finns det ett stort woodland där rhododendron och många 
sorters hostor, marktäckare och ovanliga lundväxter frodas. Det finns några vattenblänk i 
trädgården, ett litet grönsaksland och ett växthus. Rosor och pioner samsas med olika 
perenner. Välkomna till en lugn o grönskande oas. 

12 Lindberg Tärnvägen 1 (Spovgränd) Falsterbo 

  

Soli och Håkans trädgård innehåller japanska lönnar, formklippt buxbom, idegran, järnek 
och liguster. Vi har också en förkärlek för kontraster i färg och bladform. Välkommen hit. 

13 Apelgren Spovgränd 2 Falsterbo 

  

Tinas trädgården är ritad av Heidi Palmgren med tillägg och tips av Helge Lundström. Flera 
plantor har därefter trängt sig in i trädgården som nu är under restaurering, gallring och 
uppfräschning. En liten grönsaksodling har tagit delar av gräsmattan i anspråk. Välkommen 
till Öppen trädgård & Öppen atelje. 
 

Obs! Ingången är där ”blomman” hänger.  


