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Öppet kl. 10–16 där inget annat anges. Förhandsboka tid där så anges.
1 Sture Bengtsson, Ö. Vemmenhög 51, Skivarp, tfn 0737-174009.
Gårdens gamla parkmiljö har utvecklats till en woodlandträdgård med
stora samlingar av bland annat rododendron och magnolior. Lummigt
och vildvuxet kontrasterar mot klippta former. Många av växterna är
uppdragna från frö: mandaringran, kejsarträd och många magnolior och
rododendron med fint indument.
2 Anna & Rickard Carlsson, Ängeltoftavägen 111, Ängelholm,
tfn 0705-168087.
Stor, artrik trädgård på landet med mycket perenner, bland annat hostor
bland buskar och träd. Fruktträdgård, köksland, dammar och en park
liknande del med nya buskar, träd och böljande häckar. Det finns ett
stort växthus med prydnadsväxter, planteringsbord och sittplats samt ett
mindre växthus.
3 Bo Ekström & Anne-Marie Göransson, Majgatan 5, Helsingborg,
tfn 070-1718489.
Ingen tillgänglig toalett.
Villaträdgård med stora träd och buskar. Rumsindelning med många
arter. Spaljéer med klängväxter. Takplantering med perenner. Cornus,
Viburnum, flera olika magnolior, Stewartia, kryddbuskar, mispel med
flera. Många sittplatser och nytt lusthus.
4 Anna & Ulf Hemdal, Jonstorpsvägen 238, Allerum, tfn 072-7229203,
070-6457668.
Öppet endast lördag.
Villaträdgård med stora träd och buskar: blomsterkornell, magnolia, ett
gammalt valnötsträd ger skydd mot västanvinden och skugga åt växterna
i woodlandet. Antalet rododendron blir allt fler, främst små japanska
azaleor. Sticklingar står på tillväxt. Rikligt med pioner, såväl buskpioner
som doftpioner. Stenparti med bland annat irisar och sommartulpaner
(T. sprengeri).
5 Gun & Dan Jeppsson, Axeltorp Vikens gård 3298, Knislinge,
tfn 0709-281101.
En lummig, lantlig trädgård på cirka 5000 kvm med utblickar mot
landskapet. Skogen skyddar mot starka vindar och bidrar till ett gynnsamt mikroklimat. Här trivs bland andra katalpa och blomsterkornell.
Ett stort urval av klematis och rosor svingar sig uppför portaler. Tidig
vår blommar julrosor, följt av pioner, gillenia i stora skyar, överdådiga
fingerborgsblommor.

6 Anders & Yvonne Johnsson, Sveagatan 3, Munka Ljungby,
tfn 070-2939276.
Öppet 10–18.
En samlarträdgård med mycket minibarr, berberis, lönnar, hostor, ormbunkar, ljung, taklökar, judasträd, martorn och långblommande perenner. Vidare: dvärgväxter av till exempel rönn, kastanj, hybridtrollhassel,
björk, lind, alm. Genom att plantera kaktusar och delosperma i sluttande
sandjord vid södergaveln så trivs de och återkommer år efter år. Växterna
ska vara snygga tillsammans under en lång tid och vi har också försökt
kombinera växterna så att färger och former blir vackra tillsammans.
7 Lennart & Kerstin Karlsson, Sjöboholmsvägen 5, Tjörnarp,
tfn 0734-055250.
Föranmälan via mejl till lennart.g.karlsson@telia.com, max 6 personer per
timme. Ingen tillgänglig toalett.
Valnötsträd och ormhassel från 1980-talet. Växthus och vinterträdgård
som brukas året runt. Små sittplatser i olika delar av trädgården. Idag
har vi många olika perenner: ett stort antal hostor, olika lund- och
surjordsväxter. Rododendronsläktet (rododendron och japanska azaleor)
har de senaste åren ökat stort i antal några genom egen förökning.
8 Jan-Åke & Marie Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202-17, Staffanstorp,
tfn 070-6501291.
En lantbruksfastighet där vi år 2001 utökade trädgården till cirka
5000 kvm och planterade 500 tujor som läskydd. Här finns slingrande
gångar bland buskar, träd, rododendronbäddar, stenparti och spaljerade
äppelträd. Man välkomnas av en lång rosengång. Växtstöden har vi gjort
själva. Många växter har varit favoriter: klematis, rododendron, pioner,
rosor. Projektet nu är att försöka göra ett litet arboretum. En tillåtande
trädgård som vi försöker bringa lite ordning i.
9 Ann Margreth Richard Lundgren & Jan-Erik Lundgren,
Grangårdsgatan 5, Hässleholm, tfn 070-8323828. Öppet 10–18.
Villaträdgård på 785 kvm med lite nivåskillnader. Mycket sten, natursten, skiffer och byasten. Vintergröna växter, perenner och träd som till
exempel sydbok och näsduksträd. Damm med litet vattenfall som porlar
behagligt och ger ro. Armeringsmattor som bildar staket och växtstöd
och även andra saker i rost. ”Skelett” av både tujor och rostig plåt med
klängväxter i.
10 Vibeke & Jan Nilsson, Forestad 4004, Ljungbyhed,
tfn 070-2692848.
En parkliknande trädgård i skogen med behagligt klimat för rododendron, primulor, Trillium och hostor. Generösa ytor ger plats för träd
såsom blomsterkorneller, glanskörsbär, skenkamelia, katsura, gulbladigt
korstörne och magnolior. Träden är samplanterade med rosor, klematis,
pioner, gillenia, lunddocka, akantus, nävor. Köksträdgård med terrass
odling och bänkar med frösådder.

11 Rolf & Ulla Nilsson, Pilfinksgatan 1, Kågeröd, tfn 0702-520511.
Villaträdgård med terrasser. Här trivs rododendron med undervegetation som hasselört, murgröna, myskmadra, ekbräken, lunddocka,
blåsippor och vitsippor. Överallt möts man av växter i olika skikt, små
träd och buskar som ormhassel, rödbladig hassel, vildinsamlade arter av
pioner, lönnar, rönnar, magnolior, snödroppsträd och pelarformade träd.
Utanför vardagsrummets skyddande tak växer enbarrstall, Pinus mono
phylla.
12 Kaj & Marguerite Nordkvist, Ringvägen 25, Vinslöv, tfn 044-81872,
0763-246991.
En lummig trädgård på 1000 kvm med slingrande gångar kantade med
natursten. Trädgården innehåller flera olika träd, barrväxter, rododendron och ett stort antal perenner. Favoriten är hosta som det finns ett
hundratal av. Här rinner en liten bäck som leder till en damm med
fiskar. På den lite torrare framsidan finns stenparti och tråg med små
växter.
13 Mona Odelbrink & Gert Persson, Björnstorpsvägen 200, Dösjebro,
tfn 0703-228808.
En gammal trädgård på 6000 kvm i lantlig miljö som är under återuppbyggnad. Perennrabatter med många arter, trädgårdsland och några
gamla fruktträd. En stor damm och riktigt stora buxbomsbuskar, silverpäron, korstörne, papegojbuske, ullungrönn med flera. En ny spaljé/pergola, som avgränsning till granne, med olika klätterväxter, perenner och
buskar. Det pågår ständigt nya projekt och planteringar.
14 Birgitta & Lennart Olofsson, Axeltorp 3289, Knislinge,
tfn 0721-743134
Stor trädgård som gränsar till skog och med utsikt över åker och äng.
Rum med olika karaktär, bland annat grusgård och naturlika planteringar med kornell, tulpanträd, magnolior med perenner som hostor, ormbunkar och orkidéer, ovanliga frösådda träd, blommigt, ätligt och eget
smide. Rododendrontjärn, sparrisland, rosgrotta, diabas med mera finns
i vårt stora gröna paradis.
15 Inger & Mikael Persson, Konga 1276, Kågeröd, tfn 070-3725054.
Stora, gamla träd som magnolia, manchurisk valnöt och blodbok ger
karaktär. Trädgården har varsamt förnyats. Mjuka gångar och torvpartier
har skapats där sockblommor, julrosor, hostor och ormbunkar dominerar
men även pioner. I en damm med näckros, kan vi följa trollsländor och
salamandrar. En bäck och en liten bro har tillkommit. Här växer även
ätbart som hassel och äkta kastanj som uppskattas av ekorrar. Björnbär,
körsbärsplommon och salmbär (ja!), äppleträd och minikiwi.

16 Lise-Lotte & Mike Pierce, Sotehusvägen 11-0, Skurup,
tfn 0733-403806. Förhandsanmälan. Ingen tillgänglig toalett.
Trädgården på 5546 kvm är en härlig blandning av konstnärlighet
och botanisk trädgård, med en stor samling perenner, buskar och träd.
1992 fick trädgården Sydsvenskans pris som Skånes vackraste trädgård.
Många av växterna i trädgården är egna frösådder, bland annat ginkgoträd och amerikanskt svart valnötsträd. Stora samlingar av rosor, dag
liljor, klematis, hostor, pioner, buskpioner, liljor, taklök, flox med flera. På
vintern framträder de formklippta figurerna i trädgården som mest när
de täcks med ett lager lysande snö.
17 Birgitta & Göran Rosendahl, Åsbogatan 14, Ängelholm,
tfn 070-6183503.
En trädgård på cirka 850 kvm med ovanliga växter, strikt formklippta
barrväxter, slingrande gångar under uppvuxna rododendron, damm med
vattenfall och orangeri. Entréplanet har cypresser i geometriska former
bland högresta, strama granitblock. Blomsterkornell och blåregn mjukar
upp. Genom en port möts man av en frodig grönska och nedanför breder trädgården ut sig i etager ner till Rönne å. Bland ovanliga träd kan
nämnas narrbuske. Här samsas rosor och klematis och små rariteter som
Persicaria microcephala ’Purple fantasy’.
18 Kerstin & Lars Sjörén, Mejselvägen 8, Hässleholm,
tfn 0705-510135.
En villaträdgård på cirka 1000 kvm med flera rabatter, damm med guldfiskar, slingrande gångar mm. Tomten vetter mot en skogsbacke med
stora bokar som skapar ett ”tak” över en del av trädgården. I orangeriet
övervintrar alla Medelhavsväxterna. Det finns många sittplatser, ta gärna
med egen fikakorg. Trädgården har två etager som förbinds med en
trappa. Även mindre nivåskillnader finns. För mer info och bilder googla
på: Kerstin och Lars trädgård Hässleholm
19 Lars & Annika Svensson, Skivarp 1647, Skivarp, tfn 0701-498351.
Vägbeskrivning: Inne i Skivarp, kör söderut på Krabbeholmsvägen, när
asfalten tagit slut ligger gården till höger.
Några hundra meter från sydkusten bor Annika och Lars Svensson. Här
finns många buskar och träd som är exotiska även med skånska mått
mätt, en del är egen förökning med frön och sticklingar. En kinesisk
sekvoja har hunnit bli tre meter hög. Här hittar man också kejsarträd,
tulpanträd, ambraträd, skruvrobinian ’Twisty Baby’, pagodkornell, kines
träd, frilandsklerodendron. Den lilla bananplantan får förstås vinterskydd i form av frigolit och gunneran täcks med ett par balar halm. En
liten (än så länge) trumpetranka blommar i brandgult i juli.
20 Birgitta Liljedahl Andersson & Eric Andersson,
Storgatan 9, Bromölla, tfn 0763-293041. Ingen tillgänglig toalett.
Tomten på 1376 kvm ligger nära Ivösjön och Valjeviken i nordöstra
Skåne. Växtzon mellan 1 och 0. Sju trädgårdsrum är formade av stenpartier och vatten. De vintergröna växterna utgör stomme och mottot
är att njuta av en grön trädgård året runt. Här finns japanska lönnar,
pagodkorneller, ginkgo, kinesisk sekvoja, 140 sorter rododendron,
kalmia, buskrosling, dvärgbarrväxter, orkidéer, perenner, stor samling av
hostor med mera.

