
Öppen trädgård Skanör - Falsterbo 2014   
 
Söndagen den 29 juni mellan kl 10 -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. 
 
 
Välkomna till oss! 
 
 

 
Namn Adress Ort 

1 Persson, Ström Båtsmansvägen 77 Skanör 

 

I Rose-Marie och Ronnies lilla radhusträdgård hittar du "Petterssons-blandning" i en salig 
röra med en livfull liten damm med Koi- och guldfiskar. Ingång från baksidans grind. 
Välkomna. 

2 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. 

3 Kylberg Kaptensgatan 12 Skanör 

  

Bakom planket i stadskärnan av Skanör hittar du en liten trädgård - mer som ett grönskande 
rum - fyllt med gammaldags rosor, lavendel, mormorsblommor och medelhavsväxter. 
Mycket frodighet på liten yta. Margaretas keramikverkstad är öppen under dagen och här 
finns också mycket för trädgården… 

4 Ode Norregatan 16 (ingång både Svanegränd & Norregatan) Skanör 

  

Margareta gjorde en radikal trädgårds-make-over för 5 år sedan och i år är det en 
grönskande, annorlunda, nytänkande trädgård utan gräsmatta i ständig förvandling på 
temat på liv och död. Välkomna. 

5 Löfberg, Carlsson Hagavägen 3A Skanör 

  

Agneta och Jan har en rationell och lättarbetad trädgård som ger utrymme för många lata 
dagar i hängmattan och som samtidigt snabbt förvandlas till mysig partyplats. Trädgården 
har tyngdpunkten på funktion och användbarhet. I trädgården finns lättskötta växter, liten 
gräsmatta, flaggstång för att kunna ge extra finess vid festliga tillfällen och olika typer av 
sitt- och liggplatser. Välkommen in till vår trädgård via baksidan. 

6 Palm Lotsplatsen 3A Skanör 

  

Christinas lilla trädgård i bfr Lotsplatsen domineras av den stora tallen. Trädgården 
innehåller växter som japanska lönnar, buxbomshäckar/-klot, rhododendron, hasselört, 
bräcka, hosta m m och har flera sittplatser. Möjligheter på liten yta! 

7 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 



 

 
Namn Adress Ort 

8 Wilhelmsson Klockljungsv 12 Skanör 

  

I Annette och Anders trädgård finns det ett stort woodland där rhododendron och många 
sorters hostor, marktäckare, orkidéer 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. 

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 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. 

11 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 ateljé. 
 

12 Ljungh Norra Vånggatan 13 Falsterbo 

 

Gunnel och Olas trädgård är från 1920-talet men är omlagd med mycket inspiration av den 
gamla engelska stilen med gräsmattor, rabatter med perenner, rosor mm. Här finns även en 
damm med guldfiskar, murgröne berså och ett växthus inbyggt i en mur. Välkomna. 

13 Carlson,  Ahnell Strandbadsvägen 2 Falsterbo 

 

David och Madeleine har en frodig gammeldags uppvuxen trädgård med bla ett hundratal 
gammeldags och engelska rosor, perenner, schersmin, hortensia, litet växthus och 
odlingslott. Trädgården har varit porträtterad ett flertal gånger i olika tidningar. 

14 Wolter Fädriften 6D Falsterbo 

 

Ullas pyttelilla trädgård som hör till en marklägenhet är helt stensatt, förutom en U-formad 
rabatt i ena hörnan. Där finns också en liten damm med två grodor. Alla övriga växter är 
planterade i krukor och andra roliga lösningar. 

 
 
 
 
 

Obs! Ingången är där ”blomman” hänger.  


