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H EL A  D EN N A B I L AGA Ä R  E N  A N N O N S

// jag är en färgfanatiker
Textilkreatör som älskar retrotyger, bloggar och är bildlärare 

// turbo trädgård
För vilsna trädgårdsägare som vill förändra, men inte vet hur

// vårkänslor på flaska
Mischa Billing tipsar om rusiga vårbubblor

// lunds egen professor grön
Lena Neij - Basen för internationella miljöinstitutet i Lund

// picknick!
En snabbis, den klassiska eller kanske kvällspicknick...

//  få din trädgård turbo-fiXad Med 
Hjälp av trädgårdsforMgivare //

Läs mer om vår roliga tävling med fantastiska priser på sid 20

Grönt
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Frack 1.995:-
Smoking  1.995:-
Kostym   1.495:-
Lackskor 795:-

Anderssons Herr
Lilla Fiskaregatan 16 LUnd  046-211 05 21

Vardagar 10-18 • Lördagar.10-15
www.anderssonsherr.se

Solar

SNE091P1
100M vattentät

1 798:–

SUT022P1
100M vattentät

2 298:– January 2011

SEIKO 130th Anniversary Projects Committee

SEIKO 130th Logotype（ Color（ SEIKO Logotype：Normal） ）

SEIKO 130th Logotype（ Color（ SEIKO Logotype：Micro） ）

SEIKO 130th Logotype（Monochromatic（ SEIKO Logotype：Normal） ）

SEIKO 130th Logotype（Monochromatic （ SEIKO Logotype：Micro） ）

Appelkvist Ur. St Södergatan 7, Lund
Tel 046 211 08 13

Mäster Nilsgatan 6, Malmö - Geijersgatan 6, Limhamn
Öresundsvägen 17, Lund 

www.xtravaganza.se • 0771-54 55 66

Ring nu! 
0771-54 55 66

Upptäck glädjen
med att gå ner i vikt

Sista chansen! 
Drömmer du om 
en lättare sommar? 
I maj startar de 
sista intensiv-
programmen för 
dig som snabbt 
vill gå ner i vikt 
före sommaren.

Begränsat antal 
platser!

Nöjd-Kund-Garanti! Med vår 
garanti kan du vara trygg i ditt 
val av viktminskningsprogram.

Grönt
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Mårtensgatan 26, Kävlinge. Tel 046-71 01 06. 
Mån–fre 9–18 Lör 9–13. www.easehud.se

Låt experterna ta hand om dig:
AUK TOR ISER ADE HUDTER APEUTER SHR
CIDESCO - CERTIF IER ADE  
DIPLOMER ADE SPATER APEUTER
LEGIT IMER AD SJUK SKÖTER SK A

Välkommen in 
i vår värld.

Västra Mårtensgatan 8, Lund. 046-211  19  86
Lidingö Centrum. 08-765 09 86

Odengatan 29, Stockholm. 08-20 40 04

 www.tehusetjava.se

Nyhet!
Härliga produkter i mönster 
designade av ”hemma & fi xar-
gurun” Ernst Kirchsteiger.

10% introduktions-
rabatt på serien.

(Erbjudandet gäller t o m 21/5 2011)

Förkläde (299 kr), Bricka (249 kr) 

Östra Mårtensgatan 14b, 223 61 Lund
Tel:046-12 23 10

ALLA FESTER
BÖRJAR PÅ
BUTTERICK’S
NU FINNS VI 
OCKSÅ I LUND!
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Lilla Fiskaregatan 14A, Lund   •  046-33 56 00
ÖPPET: MÅND–FRED 11–19, LÖRD 10–16

www.kanorika.se

NORDISK
SOMMAR!

FESTEN
börjar

hos oss!

Mårtenstorget 10 · 046-211 06 64 · www.ramklints.se

Sugen
på något sött?

 Vi har öppet hela sommaren!

Grönt

Vad vi har längtat, väntat och drömt…Och nu är det änt-
ligen, äntligen gRÖnt igen!

lövsprickningen är här. Årets mirakel inträffar nU! 
Som i ett trollslag är allt det grå och frusna borta. Ute-
säsongen börjar nu - och visst vill man leva utomhus så 
mycket det bara går under de här få veckorna när allt får 
färg igen!

med den här bilagan vill vi därför slå ett slag för pick-
nick – som kan vara allt från en dubbelmacka på park-
bänken till stor fest under bar himmel med bubbel och 
flärd. Vi tipsar om maten, bubblet, prylarna och de ljuv-
ligaste ställena för en lyckad picknick, både i lund, kring 
lund och i kranskommunerna. njutpunkterna är fler 
och närmare än man anar!

grönt för inomhusbruk fixar textilkreatören och blog-
garen ida Svensson. Hon älskar färg och vi har djupdykt 
i hennes lager av tyger i allt från skiraste lindblomsgrönt 
till knalligt paprikagrönt. Se vad bortglömda kaffedukar 
och stuvbitar blir i hennes händer. njut och inspireras!

lika skönt är det kanske inte att återse egna trädgård-
en efter en lång kall vinter. Första hjälpen heter turbo- 
trädgård och har uppfunnits av ”Vi tre & trädgård”. 
Se deras snabbaste tips till en vårfin trädgård.

möt också några av de lundabor som gör världen till en 
grönare plats: Professor grön, internationella miljö- 
institutets chef, som nyss fått Unescos utmärkelse i håll-
barhet och butiken grand Deli, som fört lokalprodu- 
cerade grönsaker till oanade höjder

lunds grönaste vardagsrum, Stadsparken, fyller som 
bekant 100 år – och vi har naturligtvis jubileums- 
programmet och planerna!

…och glöm för all del inte att tävla om vinsterna: ett 
eget turbo-uppdrag till trädgården, en skön weekend  
i flott miljö eller en äkta Kookoo-klocka. 

njut – för nu är det äntligen gRÖnt!
Lisa Ising
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Lund
Onsdag 11 maj 
Lunchpromenad Norra kyrkogården, 
kl. 12-13. Samling UB-parken framför biblioteket.

Guidad tur - Lunds bakgårdar 
kl. 18-19:30. Samling utanför Lunds turistbyrå.

Fredag 13 maj 
Flyinge Future Cup Flyinge Kungsgård.

Natur för de minsta kl. 11-12. 
Plats: Naturum Skrylle.

Lördag 14 maj 
Flyinge Future Cup Forts från fredag 13 maj.

Svenska mästerskapen i Showdrill 
kl. 9-18  på Färs & Frosta Sparbank Arena. 

Växtmarknad i Botan kl.11-13. 
Vid växthusen i Botaniska trädgården.

Lördag 14 maj 
Kulinarisk historievandring Kl.11-14. 
Samling vid Grand Hotel, Obligatorisk föranmälan, 
begränsat antal platser. 

Folkmusikens dag på Kulturen, kl.12-17.

Tisdag 17 maj 
Lunchpromenad - Fåglar i Botan 
kl.12-13. Samling UB-parken framför biblioteket.

Guidad tur - Lunds bakgårdar 
kl.18-19.30. Samling utanför Lunds turistbyrå.

Onsdag 21 maj 
Lundakalaset 2011 i Lunds centrum.

Romeleslingan kommer till stan 
Mårtenstorget, kl.10-16. 

Lund - Körsbärsdalen. Foto Körsbärsdalens B&B.

Evenemang i urval under våren i Lund

Lund - Rinnebäcksravinen.
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Lunds egen
Professor 
GröN
// Lunds egen Professor Grön - det 
kan man kalla Lena Neij! Under våren 
har hon utnämnts till Unesco-profes-
sor i hållbarhet – och hon basar över 
Internationella Miljöinstitutet vid 
Lunds universitet, där hon också är 
professor. En grönare framtid är hen-
nes agenda. Nuet tillbringar hon i 
Lund - där Botan är mesta älsklings-
stället. //

Det pågår många spännande projekt kring 
hållbar stads-utveckling just nu, inte minst 
på Brunnshög, där man satsar på grönytor, 
energieffektiva byggnader, nya energisys-
tem, och spännande transportlösningar, 
berättar hon.

Hållbarhet har lena neij sysslat med 
långt innan det blev ett modeord. Ursprung-
ligen är hon processingenjör med miljöin-
riktning och har sedan byggt på med inno-
vationsstudier, ekonomi, studier i för- 
ändringsprocesser… till miljöinstitutet 
kom hon 2003 där hon tre år senare blev 
professor – och förra året chef. Den senaste 
professorstiteln från Fn-organet Unesco är 
en utmärkelse.

– Den visar att vårt arbete på institutet 
stämmer överens med Unescos profil, säger 
lena neij enkelt och pratar hellre om sin 
uppgift än nya titeln.

Hållbarhet är en bra tanke, men det gäller 
att hitta verktygen för att förverkliga de 
hållbara idéerna.    

miljöinstitutet i sig är en väldigt spän-
nande inrättning. 

Det ligger i lunds mest centrala triangel 
– mellan lundagård, Domkyrkan och Kul-
turen. Där arbetar 45 anställda från 17 län-
der med att ta fram strategierna för hållbara 
hus, energisystem och produkter men även 
frågor som gäller återvinning, konsumtion 
och turism.

– Vi utgår från forskningen men tillämpar 
den på verkligheten för att få fram de håll-
bara lösningarna. men det här måste göras 
i dialog med samhället och näringslivet.  
Utveckling blir inte till genom påbud upp-
ifrån, menar lena neij.

ett verklighetsnära och bra exempel är 
det lyckade samarbetet mellan lund, mal-
mö och Helsingborg för att ta fram nya 

byggkrav för nybyggnationer på all kom-
munal mark. 

tanken är att hus som byggs på den egna 
marken ska fungera som hållbar förebild. 
Och för lundabor kommer Brunnshög defi-
nitivt att bli ett skyltfönster mot framtiden! 

Privat är lena neij en riktig park- och 
trädgårdsmänniska. i lund har hon bott  
sedan 1986 och hon kan inte tänka sig att 
bo någon annanstans. när hon vilar från 
framtidsstrategierna cyklar hon gärna runt 
i stan för att hämta inspiration och kolla in 
nytt.

– lund är en perfekt stad att bo i; lagom 
stor och samtidigt del av en spännande och 
utvecklande region!

Gröna favoriter i Lund
Botan Vårt andra vardagsrum. Där är 

jag nästan dagligen: springer, prome-

nerar, fikar, kollar blommor och följer 

köksträdgården. Vi har även haft  

tipspromenad  i Botan.

Stadsparken Cykelturen dit med fika  

är en klassiker som funkar i alla väder.

S:t Hans Backar Framför allt för 

utsikten. Härifrån ser man havet.

Lunds gröna innergårdar  

Bjuder jämt på kul överraskningar.

S:t Larsparken Här får man nästan  

en känsla av den vilda naturen.
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Herrligt mode -  i Lund City
St Södergatan 14, Lund 046-211 60 65

Oslagbara 
priser på frack 

och smoking

Stort sortiment 
skjortor från

Ring eller kom in så berättar vi mer!

NU KAN DU ÄVEN DELA DETTA
ERBJUDANDE MED EN VÄN 
ELLER SLÄKTING!

Gäller t o m  31/5  2011

Välj tre par kompletta glasögon betala endast
för ett par - UTAN NÅGRA BEGRÄNSNINGAR

VÅRT BÄSTA
ERBJUDANDE
NÅGONSIN!

1FÖR3
Progressiva och bifokala glas

Märkesbågar (Timberland, Just Cavalli, Replay mm)

Fotokromatiska glas (som mörknar i solen)

Högbrytande glas

Behandlingar
Du betalar bara för det par som har det högsta priset
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter

3 FÖR 1 GÄLLER ALLA:

RÄNTEFRI AVBETALNING • BUTIKER ÖVER HELA SVERIGE • AV SOCIALSTYRELSEN LEG OPTIKER

Öppettider: 
Måndag-fredag 9.30-18.00
Lördag 10.00-14.00

Stora Södergatan 10, 
Lund  
% 046 2110140

KUNSKAP  ◆ KVALITET  ◆ SERVICE

Bästa avkopplingen är Botan som hon bor granne 
med. Dit går hon nästan dagligen; för att promene-
ra, springa, fika, kolla in köksträdgården eller vilka 
blommor som kommer. Vallmo och tulpaner tillhör 
favoriterna. Hemma i den egna trädgården är det ett 
nytt kryddland som engagerar.

Det blir timjan, oregano, salvia, citronmeliss, 
mynta och allt som blir gott i marinader och sallader. 

Fakta Professor Grön:
Namn: Lena Neij (namnet är ett svenskt 
soldatnamn)
Född: På Studentlyckan i Lund
Gör: Professor vid Internationella 
miljöinstitutet, med Styrmedel för 
hållbart byggande som specialområde.
Familj: Man och två barn
Bor: Centrala Lund
Grön Lunda-favorit: Botan!
Kopplar av med: Trädgårdsarbete
Aktuell med: Nyligen utnämnd till 
Unesco-professor i hållbarhet

◄ Lunds egen Professor Grön - det kan man kalla Lena 
Neij! Nyligen utnämd till Unesco-professor i hållbarhet 
– och hon basar över Internationella Miljöinstitutet vid 
Lunds universitet, där hon också är professor.

Medelhavsmat för fi nsmakare
– Atmosfär för livsnjutare

Välkomna till restaurang La Piazza mat & bar i Lund.
Här är ett ställe för Er som älskar

att njuta av god mat och dryck av hög kvalitet i en 
avslappnad och fräsch miljö. 

Kom in på La Piazza och njut av medelhavets
läckerheter och låt oss ta hand om Er. 

För mer information gå in på vår hemsida:
www.lapiazza.se

PS. Brunchbuffén startar 29 maj.

Mårtenstorget 3 (bredvid Konsthallen ) 046-157646
e-mail: info@lapiazza.se
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    Jag är en
färgfanatiker!

// Att hälsa på hemma hos Ida 
Svensson är chockterapi för en färg-
fattig nordbo. 
Hon är textilkreatör och en bloggare 
som fler nog känner som ”Nusse”, 
kort och gott. //

jag är en färgfanatiker, erkänner hon rakt 
av.

Och så dyker hon ner i ett smått fantas-
tiskt lager av retro-tyger i nästan hela 
regnbågens nyanser och alla tänkbara 
mönster. inför den här tema-bilagan har 
hon inventerat sitt förråd av grönt. Resul-
tatet syns på motstående sida – och visst 
blir kan lyckligt av alla dessa gröna toner? 
De lyser ikapp med vårens nyutslagna 
bokblad, gräsgrönt, skott och knoppar!

men ida är en person som går igång på 
alla färger. lägenheten på Fjelievägen är 
som ett utropstecken i orange, turkos, 
gult, indigo – och grönt. i vardagsrummet 
lyser ovala 70-talsspeglar och lapp-
täckskuddar i knalliga karamellfärger. 
Ryggarna i bokhyllan är färgkoordinerad 
och i sovrummet trängs burkar med knap-
par och blixtlås, sorterade efter färg.

total färgexplosion är det i köket med 
knallorange kökslampa, plastslevar och 
ting i allehanda kulörer. Det är ganska 
sällan det går att äta något alls vid det 
köksbordet, för där står symaskinen - och 
det är alltid något projekt på gång. just nu 
är det festliga flaggspel och nyss var det 
sockersöta flickklänningar i dockstorlek. 

men jag syr bara som avkoppling, dekla-
rerar ida som till vardags är bildlärare 
och inte vill bli någon symaskinsslav.

lite kan allmänheten ändå njuta av hen-
nes alster. Hennes färgglada barnkläder 
har synts i lundabutiken Omtanke och 
finns också i några utvalda affärer i mal-
mö: Formargruppen och DeerDot.

 annat av hennes hand är påsväskor och 
kuddfodral. Hennes signum är de fantas-
tiska tygerna hon syr av, ibland med för-
vånande ursprung: påslakan, serverings-
förkläden eller gamla fina kaffedukar att 
göra nytt av.

– Begagnade tyger är billigare och bju-
der på så mycket mer variation! jag bryr 
mig inte om att tygerna har en viss ålder 

Fakta:
Namn: Ida ”Nusse” Svensson
Bor: Lägenhet i Lund
Gör: Textilkreatör som älskar 
retrotyger, bloggare, bildlärare.
Fyndställen: Idrottsloppisar.  
På Esplanaden kan man också  
ha tur. På Erikshjälpen i Åkarp  
hade de åtminstone tidigare en 
ganska stor tygavdelning.
Letar efter: Påslakan, örngott, 
överkast, dukar, små bonader, 
gardiner, kuddfodral, handdukar, 
förkläden, men också klädesplagg, 
städrockar t ex, eller en 70-tals 
maxikjol får man massor av tyg från.
Bästa fyndet: Bl a ett påslakan som 
inte var något speciellt, men som
 jag sydde en klänning av som jag 
använt hur mycket som helst! 
Enklaste sytipset: Kuddfodral är 
tacksamt att sy, det piffar upp en 
soffa man tröttnat på, och det är 
egentligen bara att vända ut och in 
på ett örngott och se hur man 
konstruerar det. 
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eller stil, jag köper sånt som tilltalar mig, det 
kan vara mönster, kvalitet eller färger. jag 
har inga speciella regler, köper nytt ibland 
om jag ser något jag gillar. 

Hur märkligt det än kan låta, så handlar 
det egentligen inte så mycket om att sy! 

Det är färgerna och mönstren som jag går 
igång på. att det blev tyger och en symaskin 

var mer en tillfällighet. jag snarare målar 
med tygerna avslutar ida med inlevelse!.

Följ idas härliga sprakande idéer och färg-
glädje på hennes blogg nusse.blogg.se
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Turboträdgård
// Äntligen grön trädgård! Nu är tiden 
att ta tag i alla projekt som aldrig blev 
av förra säsongen. Men ibland räcker 
det inte med några fröpåsar och en 
vända till plantskolan. Dags för en 
Turbo! //

Som hörs på namnet är turbo något snabbt 
och kraftfullt. Det är ett första steg för vils-
na trädgårdsägare som vill förändra, men 
inte vet hur. man kan kalla det trädgårds-
design i flyhänt budgetversion. Bakom idén 
står tre trädgårdsformgivare från lund och 
malmö, som gått på alnarp ihop: julia  
andersson, annica Hansson och Cecilia 
Holm. idag driver de företaget Vi tre & 
trädgård ihop – och turbo är deras uppfin-
ning. alla har de ett passionerat förhållande 
till trädgård, växter, landskap, form och 
färg. De är jordnära formgivare på fältet 
men också ivriga bloggare.

turbo går ut på att göra hembesök hos 
den som vill trädgårdsförnya. Under några 
intensiva timmar lyssnar de, tittar – och re-
dan samma dag har kunden ett skissförslag 
i handen. 

Det är intensivt och dynamiskt, och när vi 
går har kunden en gestaltningsskiss för sin 
trädgård att sätta i verket – direkt, förkla-
rar annica, en av de tre.

att anlita proffs är ett stort steg för många 
med egen trädgård. Det finns en rädsla för 
stora kostnader eller proffs som pressar på 
med främmande eller avancerade idéer som 
är svåra och dyra att förverkliga. turbo-
idén föddes för något år sedan när design-
trion var ute på rådgivningsbesök. 

– många ville prova sina tankar men be-
hövde också något konkret i handen på en 
gång. Hellre en enkel skiss än hela program-
met med skalenliga ritningar och fullstän-
diga växtlistor, förtydligar Cecilia medan 
de demonstrerar planer och förslag som de 
gjort.

en turbo kan både omfatta en hel träd-
gård - eller bara en aspekt av den. 

ibland har vi fått ett stycke platt leråker 
att ta ställning till! Det är familjer som köpt 
ett nybyggt hus och inte vet i vilken ände de 
ska börja med sin framtida trädgård, berät-
tar julia som är tillbaka i trion efter en tids 
föräldraledighet.

Uppdragen har varit de mest skiftande: 
Det lilla radhuset från 70-talet med pytte-
liten täppa som behövde bli roligare men 
samtidigt mera funktionell. lantbrukar-
paret som flyttat till hus och ville behålla 
känslan från gården i sin trädgård. 

naturtomter som t ex på näset som ska 
smälta in i dess speciella miljö. 

i alla lägen är den viktigaste frågan vad 
man vill ha ut av sin trädgård. Vad njuter 
just du mest av i din trädgård? Är det  
kaffestunden i morgonsolen, blomsterprakt 
eller bus med ungarna? 

men ibland behövs det inte ens några pla-
ner eller skisser. Redan nu - när grönskan 
har återvänt och blomstren börjar sticka 
upp - finns det enkla knep som lyfter den 
mest hopplösa trädgård i ett trollslag:

Proffsens 8 bästa för en Turbo-fräsch vårträdgård:
1. Har du ont om tid? Börja 
 närmast huset! 
2. Räfsa bort eventuella höstlöv, 
 kratta grus och klipp bort 
 allt visset.
3. Städa undan grejor och skräp 
 som samlats under hösten 
 och vintern .
4. ”Boosta” entrén med vårblom-
 mor i krukor. Ett fat med Bellis 
 och murgröna gör underverk!

5. Luckra ytor med bar jord 
 – det piggar upp och luftar 
 igentäppta porer
6. Kantskär gräsmattan – snabbt 
 underverk för ett städat och 
 fräscht intryck
7. Sätt ut fågelbadet och låt 
 vårsolen spela i vattenblänket 
 – (ett stort krukfat duger bra) 
8. Sista hjälpen: vattna innan 
 gästerna kommer – funkar alltid. En engelsk trädgård i all sin prakt. Ståtligt 

vitt japanskt blåregn ramar in idyllen.
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Bredgatan 25 • Lund • 046-140929 • Mån-Fre 9-18, Lör 10-13
www.skeppshult.se

KampanjprisKampanjprisKampanjpris

4495:-4495:-4495:-
o.p. 5 795:-o.p. 5 795:-o.p. 5 795:-o.p. 5 795:-o.p. 5 795:-o.p. 5 795:-

Skeppshult; närproducerad
Från raka rör till färdig cykel.

Välkommen att prova årets nyheter från Skeppshult.

Skeppshult cyklar är testade och godkända av SMP enligt EN14764

SKEPPSHULT ORIGINAL
Vacker cykel i svart med belysning, godkänt lås, fast 
monterad korg, 3 växlar. Finns i dam och herrmodell.

MAGLE L I LLA KYRKOGATA 2B • LUND 046-14 07 77  
T ISDAG –FREDAG 11–18, LÖRDAG 10 –15, (MÅNDAG STÄNGT)

WWW.BUTIKARTAN.SE

U N O  •  E W A I W A L L A  •  K R E A T I V  D E S I G N

N E L L Y  •  O L A R S  U L L A  •  Ö S R E G N

Villa Bolltoft Illustrationsskiss

Cecilia Holm & Annica Hansson  
Mars 2009

Att tänka på innan du 
gör om din trädgård
•	Hur	trädgårdsintresserad	är	du?

•	Är	du	trädgårdskunnig?	

•	Har	du	tid	för	trädgårdsskötsel?

•	Plus	och	minus	i	trädgården	idag

•	Särskilda	favoritväxter?

•	Någon	specifik	detalj/funktion	
	 din	trädgård	måste	innehålla?

•	Vad	vill	du	behålla/förändra?

•	Vilken	stil	vill	du	ha	i	din	trädgård?

•	Naturlik

•	Romantisk

•	Färgstark

•	Minimalistisk

•	Funktionell

•	Vilsam

Fler tips för den som vill förnnya
trädgården finns på hemsidan: 
www.vitreotradgard.se

Turbo går ut på att göra hembesök hos den som vill trädgårds-
förnya. Under några intensiva timmar lyssnar de, tittar – och 
redan samma dag har kunden ett skissförslag i handen. 
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Turbo
trädgård
fortsättning

De tre eldsjälarna bakom konceptet ”Vi tre & Trädgård”. Alla tre är utbildade 
trädgårdsformgivare som träffades på Alnarp. Från vänster till höger: Cecilia 
Holm, Julia Andersson och Annica Hansson. Idag driver de företaget Vi tre & 
Trädgård ihop – och Turbo är deras uppfinning.

◄ Ljuvlig Engelsk trädgård med gräsbevuxna stigar i trollsk sagolik miljö. 
Det krävs faktiskt lite planering för att få till den lummiga trädgården.

Vi tre & trädgård har kontor i 
både malmö och lund och har 
hela Skåne som arbetsfält. alla 
förfrågningar beaktas, oavsett 
var kunden befinner sig. Samt 
oavsett hur stor eller liten träd-
gård man har.

i de allra flesta fall träffar de 
kunden på platsen som ska 
formges. Så att de kan skapa sig 
en bild tillsammans med kun-
den. Sen arbetas det fram ett 
genuint och proffsigt förslag på 
något av kontoren.

i lund sitter de tillsammans 
med aktörer inom andra områ-
den vilket är väldigt givande på 
många olika sätt.

Gröna platser i och kring Lund där Vi Tre & Trädgård inspirerasAlnarpsparken, där finns allt! Fågelsångsdalen i S:a Sandby – fint 
vårställe med lökväxter kring bäcken. Holmgrenska parken norr om 
Bollhuset i Lund, när den är blå av scilla och vårstjärna. Sölvegatan 
när körsbärsträden blommar (en vit fylldblommig sort som heter 
Plena). De stora gamla privatträdgårdarna utmed Kävlinge- 
vägen: Maryhill och en som är anlagd av Ulla Molin. Sven Ingvar 
Anderssons trädgård i S:a Sandby med de formklippta haggtorns-
hönsen. Kusten med sina strandväxter och gräs är fin året om!



Äntligen 11 maj 2011 Äntligen 11 maj 2011 13

PERSONLIG SERVICE – MITT I STAN

STORTORGET 4 i LUND      www.carlwerner.se

Piké för dam och herr
i massor av härl iga färger!

799:-/st

Krokodilvänner
se hit!

500 000 svenskar bär
på en ögonsjukdom.

Nu har vi gjort det mycket 
enklare att hitta dem.

ÖPPET MÅN – FRE 9–18,  LÖR 10 –15
L ILLA F ISKAREGATAN 6 I  LUND TEL  046 -13 32 30

WWW.BRANNING.SE

Några av de vanligaste ögonsjukdomarna som åldersföränd-
ringar i gula fl äcken och grön starr har ett smygande förlopp. 
Sjukdomarna som främst drabbar äldre går att behandla om 
de upptäcks i tid.
Vi erbjuder en metod inom förebyggande synhälsa. Metoden 
bygger på att vi tar en bild av ögats inre med en avancerad 
ögonbottenkamera. I kombination med mätning av synskärpa, 
synfält och ögontryck lämnas en heltäckande bild av dina 
ögons hälsotillstånd. Undersök ningarna och bilderna bedöms 
av en specialiserad ögonläkare.
Välkommen att boka tid redan i dag.
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// Att fira våren och utelivet kräver 
egentligen ingen dryck alls. Solen är 
berusande nog. Men om man ändå 
vill understryka känslan av fest och 
livglädje – är mousserande det givna 
valet.
- Det är vårkänslor på flaska, vare sig 
det heter champagne, sekt, cava el-
ler spumante, intygar Mischa Billing, 
en av Sveriges främsta vinkännare 
med Lunda-bakgrund. //

Det finns tillfällen då bara ”the real thing” 
duger. Det ska vara skumpa från Champag-
ne och inget annat! Då rekommenderar mi-
scha klassikern www.ciao.se/Pol_Roger_
Brut_Reserve_nV_Champagne__1295433 
Pol Roger Brut Réserve  som var livsnjuta-
ren evert taubes favorit och även Winston 
Churchills ögonsten. 

– Den har fina bubblor och Poul Rogers 
vinkällare är djupare och kallare än de 
andra champagneproducenternas, vilket 
gör att deras champagne mognar långsam-
mare och smaken utvecklas bra.

För utomhusbruk tipsar mischa även om 
den rosa champagnen Veuve Clicquot Vin-
tage Brut Rosé, eftersom den säljs i en egen 
liten skräddarsydd kylare. mycket snygg! 

men det finns ju mycket mera att fira än 
bröllop och studentexamen. ett glas vår-
bubbel förvandlar picknicken, skymningen 
på bryggan, trädgårdskalaset, mors Dag… 
till en verklig fest och då finns det en hel del 
att välja mellan. 

mousserande, det är esprit. Det är fest 
och det friskar upp, sammanfattar mischa 
Billing, som alltid längtar efter Skåne när 
det blir vår och sommar. i lund har hon 
fortfarande föräldrar och syskon.

typiskt nog är det dofterna hon längtar 
mest efter, som den vinkännare hon är!

Det finns en alldeles speciell doft av kalk-
mark och ängar, hav och lövskog i Skåne, 
tycker mischa. Favoriter som lockar är  
fälten nedanför Ravlunda och Ystads små-
gator – men i lund är det Botan som lockar 
mest. ett klassiskt och givet picknickställe!

en klar trend bland det mousserande sor-
timentet är de rosa sorterna. men om det är 
rosa eller vitt i glasen, dyrt eller billigt tyck-
er mischa egentligen spelar mindre roll.

mest av allt är det sällskapet som avgör 
smaken, vilken flaska man än väljer. i goda 
vänners lag och med härlig stämning blir 
allt gott!

årkänslorVsom bubblar!

Fotnot: Mischa Billing är bl. a. lektor i dryckeskunskap vid Grythytte Akademi, ledamot 
av Svenska vinakademin och innehar dryckesstolen i Skåneländska Gastronomiska 
Akademin. Hon skriver om vin ibland annat  Allt om Mat och sedan helt nyligen  
även i Aftonbladet.
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153038
extragavanza

Allmänna råd att tänka på utan att köpa de tryggaste prestigemärkena
•	Välj	ett	enklare	bubbel	till	enklare	mat	-	och	ädlare	bubblor	till	finmaten

•	Söta	kakor	och	desserter	klarar	betydligt	sötare	bubblor,	som	exempelvis	Moscato	d’Asti

•	Unga	vita	mousserande	passar	bra	till	dessertostar	som	brie	

•	Bubblande	rosé	fungerar	bra	tillsammans	med	sommarsallader	och	ljust	grillat	kött

•	Enklare	flaskor	serveras	väl	kylda,	fin	champagne	8-10°	C

•	Höga	glas	behåller	bubblorna	bäst

•	Fiffiga	picknickglas	finns	att	få	i	välsorterade	butiker	utan	fot,	så	att	man	kan	

 skicka ner dem i gräset eller sanden

•	Låt	flaskan	stå	i	kylskåp	och	packa	i	kylväska.	På	plats	stiger	temperaturen	ändå	så	snabbt.

Castiôn	Moscato	d’Asti

(nr	7873)	85	kr.	Italien,	Piemonte,	

Moscato	d’Asti,	vitt	vin,	Sött,	Årgång	

2010. ”Som att dricka sommar! Ett 

ljuvligt, sött och blommigt vin som 

passar bra till dessertostar men 

också utan tilltugg. En isbit i glaset 

passar också bra”

L’Hereu	de	Raventós	i	Blanc	Brut	

Nature	(nr	7776)	99	kr.	

Spansk	Cava,	torr.

”Det här vinet kommer från det 

äldsta	Cava-huset	i	Spanien	och	

världens största bubbeldistrikt. 

Men det är en oerhört häftig och 

modern	Cava	med	hög	friskhet	

och druvig sötma: Skitbra, 

helt enkelt”

(nr	7404)	119	kr.

Fransk crèmant. En crèmant, 

alltså franskt bubbel, tillverkat 

enligt champagne-metoden 

men från annat vindistrikt. 

Denna är från Loiridalen men 

crèmant finns från de flesta 

franska vindistrikt. ”Denna är 

superbra; krispigt frisk ton av 

citrus och mineraler, men även 

honung”

Mischa Billings 
i olika prisklasser:

tips på vårbubblor
Langlois	Crèmant	de	Loire	Brut

Rotari	Rosé	(nr	7701)	99	kr.

Italien, Trentino-Alto Adige, Trentino, 

Årgång	2006.	Serveras	vid	8-10°C	

som aperitif eller till sallad och 

kycklingrätter. ”Smakar förföriskt 

av röda bär och har en fin balans, 

friskhet och mousse -  trots att 

det är ett relativt enkelt  vin”

  

Palmer	Millésime	Brut	(nr	7867)	

269 kr. Franskt mousserande vin, 

vitt torrt. ”Fransk champagne som 

tillverkas på ett cooperativ. 

Mellanprisgrupp, men alltid 

väldigt	välgjord.	Champagne-

flärd till budgetpris!”

Pol	Roger	Brut	Réserve	(nr	7549)	

357	kr.	Fransk	champagne.	Klassiker	

och	standard-cuvée	(utan	årgång)	

från det stora vinhuset Pol roger. 

”En skumpa som håller i alla väder”

Veuve	Clicquot	Vintage	Brut	Rosé

(nr	90281)	529	kr.	Fransk	cham-

pagne.	”Väldigt	god	rosa	cham-

pagne med förföriska smultrontoner 

och en touch av fransk boudoir. 

Ett bubbel som skriker sex!”
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Picknick!
// Att äta ute. Det har inte så mycket 
med restaurangbesök att göra såhär 
års. Nu längtar vi UT!
Efter att ha tillbringat över ett halvår 
med kvalster och centralvärme är det 
en befrielse utan like att utomhus-sä-
songen äntligen är här – och nu vill vi 
passa på att njuta av utelivet så ofta 
och	så	mycket	det	bara	går.	Våren	är	
kort och på jobbet brukar det vara 
spurt för att hinna med allt inför se-
mestrarna. Så varför inte skapa uteliv 
här och nu? Mitt i vardagen! //

en picknick behöver inte betyda stora am-
bitiösa korgar med hemmalagad mat och 
vacker dukning. ta med morronens fil-
mjölkspaket ut i parken – och vips har den 
dagen fått en bra start! ta med kontorets 
lunchkaffe i en termos till närmaste park-
bänk och köp mackan på vägen! en öl i 
fickan och kikaren runt halsen borgar för 
en fin utekväll vid havet där säsongens sista 
fågelsträck passerar. gör picknick av vän-
tan vid barnens fotbollsträning. eller fira 

mors Dag med en riktig kak- och bullpick-
nick. givetvis kan utelivet ges grandiosa 
proportioner också. Det finns ju till och 
med de som firat bröllop i picknick-form…

Det mesta som behövs för en lyckad pick-
nick finns redan hemma i köksskåpen, men 
visst finns det mycket som lockar och som 
underlättar ute i handeln På bilderna intill 
finns några axplock från affärerna i lunds 
centrum. Där hittade vi också kylväskor på 
hjul, smarta hållare till hushållsrullen, mat-
termosar och lunchlådor, bestick som är 
sked och gaffel på samma gång, serverings-
skålar med lock, läckra burkar, fina plast-
glas för både vuxna och barn, kylväskor för 
bag-in-a-box, söta skärbrädor i minifor-
mat… nu är lagren fulla!

grand Deli i samarbete med grand Hotels 
kökschef martin Hansen inspirerar också 
med några recept för den som laga maten 
själv. Det är fyra givna favoriter: en macka, 
en sallad, en soppa för termosen och en 
kaka till kaffet eller till mor, sista söndagen 
i maj.

Några korta tips
•	 Ta	hellre	två	små	termosar	än	en	
stor – då håller värmen bättre.

•	 Tänk	på	att	det	som	håller	varmt	
också håller kallt – använd alltså 
termosar och kylväskor till 
bådadera!

•	 På	heldagspicknicken	förgyller	
ett fiaspel, en kortlek och utelek- 
saker för vuxna och barn.

•	 Ett	vindskydd	eller	litet	kupoltält	
skyddar mat och tillbehör från  
sol och sand.

•	 Högläsning	är	ett	trevligt	sätt	 
att varva ner, för både gammal 
och ung.

•	 Flaggspel	eller	vimplar	mellan	
två grenar skapar feststämning  
på ett kick!

Morsdag - picknick
Kakfat och barnens 
drickaflaskor, Ting
Kaffemuggar och 
kuddar, Udda Tina
Manchesterkudde, Lagerhaus
Kaffe-termos, Tehuset Java
Korgen med kylisolering, 
Kökselexpo
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Inspirerande böcker
för uteätaren
Picknick för alla tillfällen av 
Monika Ahlberg, känd från 
Rosendals Trädgårdar, Prisma

Picknick, sommar, vinter, höst
och vår av Arild Sandgren 
på Richters förlag

På en låga- kokbok för 
uteätare av Karin Sundqvist

Äntligen Picknick 
av Sylvia Danielsson

Bortom frystorkat – kokbok 

för stormkök av Jon Söderlund 
m.fl.

Picknick-tips!
• En dubbelmacka i bakfickan

• Med grannarna på gården

• Bakluckan på bilen

• I en kanot vid åkanten

• Fotbollspicknick

• Kvällsmaten i en korg

• På en parkbänk 

• Lunchpicknick

• Inomhuspicknick

• Mors Dagpicknick

• På dressin genom bokskog

• Bröllopspicknick

• Kvällspicknick

• Frukostpicknick

Kvällspicknick
Kikare privat – och en 
god öl!

Klassisk picknick
Cirkusrandiga pappaskar, tallrikar och salladsskålen med 

lock, Lagerhaus. Matbox i våningar, Udda Tina. Schackrutig  
skärbräda, Tehuset Java. Textilier, korg och saftflaskor privata.

Lunchpicknick
Bomullspläd från Åhléns

Termos, bok, glasögon privata.

1997 juni Stadsparken. 
Foto Maria Nilsson

Äntligen 13 maj 2011 17
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Och nu fyller den alltså jämt. efter invig-
ningen i juni är det meningen att hundra-
åringen ska firas hela året ut. 

Vi vill att Stadsparken ska vara levande, 
den självklara mötesplatsen, säger lena ing-
vad, ansvarig för jubileumsfirandet som sik-
tar på en riktig nytändning för parken.

Delaktighet och ett brett program för 
många har varit ledord i planeringen. mäng-
der av föreningar och organisationer deltar i 
programmet. Flera kommunala aktiviteter 
styrs också dit. Kultur och Fritids deltar t ex 
med sitt sommarprogram och förlägger även 
flera musik- och teaterevenemang dit. totalt 
blir ett 70-tal aktiviteter under året.

Det blir bl a mytiska berättarvandringar  
i skymningen, workshops, prova-på-dans,  

utställningar i växthuset som avlöser varan-
dra, naturstudier, bildorientering…, avslöjar 
lena ingvad för att nämna några axplock.

tre dagar är hetare än andra och det är 
invigningen i juni, en skördefest i mitten av 
september och avslutningen på nyårsafton. 
men förhoppningen är alltså att Stadspar-
ken ska kännas festlig och aktiv under hela 
perioden.

Bakgrunden till jubileet är lundautställ-
ningen, den industri- och konstutställning 
som ägde rum här. Det var då tanken såddes  
på en riktig Stadspark i det lilla lund –  
och år 1911 kunde den invigas. musik- 
paviljongen och gjutjärnsfontänen bl a är 
kvar från den tiden – och många av träden 
har också hunnit bli sekelgamla. 

StadsPArKEN
Lunds gröna vardagsrum 

fyller hundra!

Stadsparken är lunds grönaste vardags-
rum – och nu fyller det hundra år! Det ska 
firas på alla tänkbara sätt med start 19 juni. 
jubileumsprogrammet är digert, en ny bok 
kommer ut och parken ska få en rejäl an-
siktslyftning. efter invigningen i juni är det 
tänkt att hundraåringen ska firas året ut. 

generationer av lundabor har en relation 
till Stadsparken. Där har de matat ankor 
och åkt kana i lekskulpturen från 50-talet. 
Där har de promenerat och joggat, festat 
och förälskat sig, firat Valborg och åkt 
skridskor… 

•	Lunds	brunnsorkester,	Oktetten Kung 
 Oscar, med tidsenlig musik från tidigt 
 1900-tal, då parken anlades. 
•		Lundahusarerna	har	uppvisning
•	Oogly Boogly, Sommarlund, teaterarr. 
 av Kultur-& fritid  för de minsta.
•	Parkträdvandring	med	MP3-spelare.

•	Utvecklingsplan	för	parken	visas	i	
 växthuset -  fråga om framtidens park.
•	Kommunstyrelsens	ordförande	
 Mats Helmfrid, invigningstalar.
•	Ännu	hemlig	invigningsceremoni.

Mer detaljerad info kommer senare 
på Lunds hemsida och i pressen.

Axplock ur jubileumsprogrammet Tårtkalaset 19 juni:
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nu ska Stadsparken förnyas, både till form och till inne-
håll. landskapsarkitekten Ulf nordfjells planer för den 
framtida parken ligger klara sedan länge. med jubileumsåret 
invigs den första etappen i det stora förnyelsearbetet som 
kan stå klart tidigast 2014. agneta Persson på parkkontoret 
är projektledare för Stadsparkens utveckling.

nu satsar vi på den nya entrén mot väster, vid Stadsparks-
caféet, och ett varierat stråk tvärsöver parken som förbinds 
med observatoriet. Sen avslutas stråket med en torgyta med 
nytt vattenspel, berättar hon.

Visionen är att utvidga Stadsparken med en tredjedel  
genom att Observatorieparken, Södra lekplatser och intill- 
liggande koloniområdet mot arenan förs in. Det historiska 
hjärtat bevaras medan andra delar förnyas och förtydigas. 

lundaborna har deltagit i jubileumsplanerna genom att do-
nera träd och än finns det plats i växthuset för nya idéer till  
utställningar där. en jubileumsbok ges ut, ”Yrvaken törn-
rosa”, om Stadsparkens historia och framtida vision. Foto-
graf är Per lindström och Caroline alesmark är journalisten 
som har följt parken under ett helt år i ord och bild.

Sommarerbjudande på möjligheternas hotell!
 

 

www.hoteloresund.se 

Hotel Öresund | Selma Lagerlöfs väg 4 | SE-261 31 Landskrona
Tel +46 (0) 418-47 40 00 | Fax +46 (0) 418-47 40 10 | bokning@hoteloresund.se

Bokningskod SOME

Bo 2 vuxna med 2 barn under 12 år och vakna till vår stora frukostbuffé 
för bara 1045:-. Gäller alla dagar sommarsäsongen 20/6-14/8 och alla 
weekends. Vi har allt som krävs för att kunna önska dig en riktigt God 
morgon, God dag och God natt. Välkommen till möjligheternas hotell!

▲ 1997 juni Stadsparken . Foto Maria Nilsson.

◄ Gamla vykortsbilder från parkens tidigare dagar.
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...en riktigt rolig tävlig där du kan vinna att få 
turbohjälp till din trädgård, exklusiv Ven- eller 
turaweekend för två eller en äkta KooKoo klocka.

1:a Pris: En turbo-fix i din trädgård 
från Vi tre & Trädgård.

2:e Pris: Ven-weekend för 
2 pers på Hotel Öresund

3:e Pris: Turaweekend för 
2 pers med övernattning 
på Hotel Tornet. 

4-6:e Pris: Fågelklockan 
KooKoo där 12 olika fåglar 
sjunger varje heltimme. 
Värde 579:-

Upplev den underbara och natursköna ön mitt i Öresund. Båten 
lägger till i hamnen strax utanför hotellet, för att ta er till Hven. Med 
hyrda cyklar får ni en spännande utflyktsdag med ett stort utbud av 
både natur och kultur. Övernattning i dubbelrum med frukostbuffé, 
och 3-trerätters middag i en av våra stämningsfulla restauranger ingår.

Att tura är en tradition som uppskattas av både gammal som ung i Helsingborg. 
Ni turar över sundet med Scandlines och njuter samtidigt av den danska 

klassikern smörrebröd med öl/läsk. I Helsingør finns ett varierat utbud 
av affärer och caféer att besöka under dagen. Väl tillbaka i Sverige 

väntar en 3-rätters middag på restaurang Inom mat & bar 
i centrala Helsingborg. Efter en skön natts sömn på Hotel Tornet 

vaknar ni upp till vår härliga frukostbuffé.

Fråga 1: Finns I Sydsvenskan Lundadelen och City 13 maj
Fråga 2: Finns I Sydsvenskan Lundadelen och City 16 maj
Fråga	3: Finns I Sydsvenskan Lundadelen och City 18 maj
Fråga 4: Finns I Sydsvenskan Lundadelen och City 20 maj
Fråga 5: Finns I Sydsvenskan Lundadelen och City 23 maj
OBS! OBS! Spara denna bilagan. Alla svar finns i här! Glöm inte motiveringen.

För- och efternamn:.........................................................................................................................

Adress:..............................................................................................................................................

Postnr och ort:..................................................................................................................................

Mailadress:.......................................................................................................................................

Vi vill ha ditt svar senast den 
30 maj 2011 antingen via post 
eller mail. Skickas med post till 
Sydsvenskan, Skomakare-
gatan	1,	223	50	Lund.	Märk 
kuvertet med Äntligen Tävling. 
Skickas med mail till 
antligen@sydsvenskan.se

Vinnarna av tävlingen med-
delas	per	post	och/eller	e-mail.	
Motivera varför just du ska 
vinna! 

Mvh Tävlingskommitén 
Äntligen

Svara på de fem frågorna i Sydsvenskan följande datum 
och du kan bli en av de lyckliga vinnarna i vår!

Få vårfint i din trädgård – snabbt fixat med proffs- 
expertis från ”Vi tre & Trädgård”.

tävling

Klockan kommer 
från Tehuset Java.
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// Tomater exponerade som 
dyrbara juveler. Helt vanlig lök, 
spirande i silverkarotter. Morötter, 
äpplen… allt presenterat med exklusiv elegans. 
Grand Delis skyltfönster på Klostergatan har under sitt första 
år snabbt blivit ett samtalsämne och värt en extra omväg. //

Bakom den spännande skyltningen ligger 
ett helt matkoncept med lokalproducerade 
råvaror efter säsong i centrum. Här kom-
mer äggen från Stehag, morötterna från 
Åhus, jordärtskockorna från nöbbelöv och 
blomkålen är från Bunkeflo. Presenterat på 
det här viset förvandlas välkända råvaror 
till något eftertraktat och exklusivt – och 
skyltningen påminner inte så lite om 
tiffany’s berömda juvelbutik på Fifth ave-
nue i new York. men här handlar det alltså 
om grönsaker och rotfrukter!

associationerna är helt riktiga, visar det 
sig, för bakom initiativet står maria Pauls-
son Rickle, dotter i grand Hotels ägarfa-
milj, och dess VD sedan 2005. när hon 
kom tillbaka från sina år i new York var 
det med idéer och inspirationskällor från 
manhattan, bland annat matkonceptbuti-
ken Dean & Deluca. 

– Vi vill erbjuda de där råvarorna som inte 
går att få tag på i den vanliga mataffären. 
Visst är det roligt med lokalproducerat och 
mat lagad med omsorg, men alla har inte tid 
och möjlighet i vardagen. Där vill vi vara 
ett alternativ, berättar martina von Schwe-
rin, butiksansvarig för grand Deli och själv 
kockutbildad.

Butiken hänger intimt samman med köket 
på grand Hotel. i kyldiskarna erbjuds sam-
ma mat som lagas i grands kök; både stå-
ende klassiker som Bromans köttbullar men 
också annat som erbjuds för dagen: salla-
der, soppor, luncher och middagar – allt 
förpackat så att man kan kombinera ihop 
sin egen måltid. grands kökschef martin 
Hansen är den som ansvarar för maten.

– Skåne är som ett enda stort skafferi, här 
finns så fantastiska råvaror att det knappast 
går att misslyckas om man vill erbjuda bra 
mat härifrån, säger han.

Det mesta i butiken är lokalproducerat  
inklusive inredningen med det 
stora marmorbordet, som ritats 
av lundaarkitekten Jonas Lloyd.

Lokalproducerade 
råvaror på rand Deli G
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Det mesta i butiken är så lokalt det bara går. 
till och med inredningen i betsad ek med det 
jättelika marmorbordet i centrum är lokal, ri-
tad av lundaarkitekten jonas lloyd. martina 
von Schwerin visar runt bland produkter från 
orter, så små att man inte visste att de fanns. 
Från Fagraslätt kommer de torkade bönorna. 
Från munka ljungby kommer chokladprali-
nerna och lakritsen är från Bornholm. De stora 
matkoncernerna lyser med sin frånvaro.

– Det är ett fantastiskt privilegium att få ar-
beta med alla dessa småskaliga eldsjälar som 
brinner för sina produkter, tycker martina von 
Schwerin, vars butik fyller ett år den 21 maj.

Första året har varit en spännande resa där 
de nya idéerna har provats och anpassats till 
lundaborna. 

Vi har lanserat morötter som är röda och till 
och med lila… ja alla färger. Den öppna ome-
letten, fritata, var ingen hit, men vår supergoda 
räksallad verkar redan ha blivit en riktig klas-
siker, sammanfattar butikschefen nöjt.

något av det mer omtalade är fortfarande 
den första skyltningen; den med tomat-
erna i maj förra året. Den var egentligen 
inte alls planerad. men kvällen innan 
vi öppnade hade vi fått en leverans av 
de mest fantastiska tomater av alla de 
slag från odlaren i Viken. Det var bara 
så givet att de skulle vara vår första 
skyltning.

till 1-årsjubiléet vankas det festlig-
heter, än så länge hemliga. mest av allt 

längtar kök och butik nu efter råvaror 
som sparris, rabarber, nässlor, horngädda, 

lamm och ramslök. ja, allt som hör våren till!

Äntligen 13 maj 2011

Butikschefen Martina von 
Schwerin ( t.h.) med kollegan 
Helena Riddargrip.

”Vi vill erbjuda de där 
råvarorna som inte går 

att få tag på i den 
vanliga affären”

Foto på tomater Matton Images och Clipart.
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Matjessill och färskpotatismacka 
med färskost och pepparrot 
ingredienser
6 st stora färskpotatisar (kokta,kalla)
 4 st hela matjésfileér
 1 st rödlök
 2 st tomater
 4 msk smör
 0.5 dl färsk riven pepparrot
 0.5 st citron (riven)
 100 g färskost
 1 msk god olivolja
svartpeppar
fäbodknäcke, alt ett mörkt mustigt bröd.
gör så här: Vispa färskosten smidig med 
olivoljan. Smaksätt med citronskal, peppar-
rot och svartpeppar och bred över brödet.
Skiva potatisen på färskosten och arrangera 
sillen ovanpå. Finhacka rödlök och tärna 
tomater. Bryn smör, blanda i tomattärning-
ar och rödlök och slå över mackan.
garnera med pepparrot och en dillkvist.

Grand Deli i samarbete med Grand Hotels 
kökschef  Martin Hansen frestar 
med recept till picknickkorgen!

Plommonkaka med vaniljsås
ingredienser
2 dl strösocker 
1 g saffran 
200 g rumsvarmt Svenskt Smör 
3 ägg 
2 1/2 dl lätt Crème Fraiche 
5 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
1 dl solrosfrön 
gula plommon 

Vaniljsås: 
2 1/2 dl Vispgrädde 
1 vaniljstång 
2 msk florsocker 

gör så här: mortla saffran och socker ihop. 
Vispa det och smöret poröst. tillsätt ett ägg 
i taget. Rör i crème fraiche. Blanda mjöl, 
bakpulver och 3/4 av solrosfröna och rör 
till en jämn smet. Häll den i en smord och 
bröad form. Dela och kärna ur plommonen 
och fördela dem i formen. Strö över resten 
av solrosfröna. grädda i ugn, 175°, 50-60 
min. Dela vaniljstången på längden, skrapa 
ur kärnorna och mortla dem med florsocker 
tills kärnorna har lösts upp. Vispa grädden 
och smaka av med vaniljsocker. låt kakan 
svalna och servera med vaniljsåsen.

Blomkålsoppa med citron-
rimmad gurka och dillsmör
ingredienser
1 st blomkålshuvud
1 st schalottenlök
1 st vitlöksklyfta
1 l grönsaksbuljong
7 dl mjölk
1 msk smör
½ gurka
1 st citron
20 g blandade örter
50 g klarat smör
10 g plockad dill
Salt och peppar

gör så här: 
Blomkålsoppa: Skala och skär blomkål och 
lök i små bitar, fräs dem i smör. tillsätt 
grönsaksbuljong och hälften av mjölken. 
låt koka tills blomkålen är mjuk. lyft upp 
blomkålen och mixa till en slät puré. lägg 
undan lite av purén, den ska ligga i tallri-
karna vid servering. Häll tillbaka resten av 
purén i grytan och låt koka ihop. Smaka av 
soppan med salt och peppar. Värm upp  
soppan, slå i resten av mjölken och skumma 
soppan väl.

Citronrimmad gurka: Skala gurkan och 
hyvla den tunt på längden. Riv över citron-
skal och smaksätt med lite salt, låt dra i 10 
min. Rulla ihop gurkan till små fina rullar 
och fyll dem med blandade örter.
Dillsmör: Värm smör till 60°. mixa i dillen 
och smaka av med salt och peppar. Sila upp 
smöret i en liten form, ställ i kyl.

Dinkelsallad med rostade 
paprikor och fetaostcrème
ingredienser
5 dl hel dinkel  
4 röda paprikor 
1 msk rapsolja 
1 burk kronärtskockshjärtan, ca 400 g 
1 zucchini 
1 knippa ärtskott 
salt och vitpeppar 

Fetaostcrème: 
200 g fetaost 
3 dl gräddfil 
salt och vitpeppar 

gör så här: Koka dinkeln enligt anvisning 
på förpackningen och låt svalna. Pensla 
paprikorna med rapsolja, rosta i ugnen tills 
de blir svarta. lägg dem i en plastpåse. låt 
ligga 20 min och dra av skalet.
Skär kronärtskockorna i kvartar och skär 
zucchinin i mindre bitar. Blanda alla ingre-
dienser. Salta och peppra. 
Smula fetaosten och blanda med gräddfilen. 
Smaka av med salt och vitpeppar. Ringla 
fetaostcrèmen över dinkelsalladen före ser-
vering.

På Grand Deli presenteras välkända rå-
varor som något eftertraktat och exklusivt 
– fönstret påminner ibland om en 
juvelerarbutik.
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Vikhög. Foto Joanna Bladh. Avkopplande fiske Lödde Å. 
Foto Joanna Bladh.

Kanot Lödde Å. Foto Joanna Bladh.

Tisdagar fr.o.m. 3 maj 
kl. 17.00–21.00 
Motorträffar 
i Löddeköpinge:
Här samlas allt som går med 
motor, från moppar till flygplan, 
från skrot till lyx - Sydsveriges 
största motorträff.
Gratis entré och parkering. 
Plats: VikingaTider, Ådals- 
vägen 18, Löddeköpinge. 
Arr: VikingaTider, 
www.vikingatider.se

Lör-sön 28-29 maj kl.10-16 
Upplev Lundaland på 
VikingaTider
Du kan uppleva och prova på lite 
av livet för tusen år sedan på 
”Orm och Ylvas gård”. Olika 
hantverk visas, som smide, olika 
trä- och textilhantverk och vikinga-
tida matlagning. Gå en tur på 
gångstråket och se betesdjuren 
och där en ny gård byggs. Klock-
an hänger i sitt torn på den 
1000-åriga kyrkogården. 

Specialaktivitet denna helg: Gör 
ett vikingasmycke inspirerat av 
arkeologiska fynd. Självkostnads-
pris.	Vi	bjuder	på	kaffe/te/saft	och	
bullar. Korvkiosk, kaffeservering 
och presentbutik är öppna. 
Gratis parkering. Entré 25:- 
Arr: VikingaTider i samarbete 
med Leander Lundaland.
www.vikingatider.se

Evenemang i urval under våren i Kävlinge

Kävlinge
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20% rabatt 
vid köp eller byte.

FRÅN GEMMA
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Vardag 9-18, lördag 9-14. Stenhuggareg. 4, Kävlinge
046-73 25 20  •  wwwfinsmakaren.nu
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på alla 
grillkorvar 
samt grill-
tillbehör

Mårtensgatan 7 | Kävlinge | 046-73 24 66

Kunskap och
Kvalitet

- Din trygghet

Försäljning
Installation

Allt inom ljud och bild

Välkommen in!

Söndag 29 maj  kl.18.00 
Opera Sing-along med Marianne 
Mörck & Limhamns Brassband
Lokal: Korsbackakyrkan, Kävlinge.
Arr: Kävlinge församling och Kävlinge Rotaryklubb

Dagligen 3-18 juni kl 19 
Min syster och jag
Sommarteater i parken. Kom och njut av äkta 
utomhusteater. Kaffe finns att köpa i pausen. 
Biljetter 80:- köps hos Hellbergs bokhandel, bokas 
på 0722-28 61 39 eller köps på plats en timme före 
föreställning. Välkomna!
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Som fd orienterare och elitlöpa-
re (32,16 på 10 000 m) och upp-
vuxen i Blekinge finns det två 
saker som är viktiga för dock-
teaterdirektören Staffan Björk-
lund: att röra på sig och att vara 
nära naturen. Därför har han en 
hel del att säga om gröna smult-
ronställen i Kävlinge kommun, 
hans hem sedan många år. Ofta 
går han på längre vandringar i 
landskapet. t ex kan han sätta 
bilen vid Rinnebäcksravinen, 
utanför lund, och sedan gå de 8 
km till löddeköpinge. en annan 
vandring är mellan Barsebäcks 
hamn och hemmet.

Det är en fin promenad genom 
lödde sandskog och längs ån. 
Det finns hallon i skogen och 
lödde å har ju ett av europas 
gäddfisken, tipsar Staffan.

gäller det mer stillsamma ut-
flykter med matsäck rekommen-
derar han i stället backarna 
kring Karaby eller Dagstorp.

Därifrån har man en vidun-
derlig utsikt över hela trakten 
och Öresund: från landskrona i 
norr malmö i söder och danska 
kusten på andra sidan.

Havet bjuder annars förstås på 
bästa sommarlivet. 

i Barsebäcks hamn badas det 
och även i Vikhög och på Sjöbo-
badet. För Staffan personligen 
är det ändå lödde å som är den 
viktigaste gröna livlinan.

Vid ån är man nära naturen 
och träden, allt det jag kan sak-
na hemifrån Sölvesborg finns 
där. i lödde å har jag lärt mina 
barn att fiska och att paddla  
kanot ut till kusten och Vikhög 
är en finfin upplevelse.

Det är också utmed ån som 
Staffan och hans fru enid anlagt 
Pegasus trädgård, som är något 
så ovanligt som en kombinerad  
teater- och ekologisk trädgård. 

Förutom egna föreställningar 
och gästspel är där ofta kurser 
och trädgårdsdagar i samarbete 
med Fobo, Förbundet organisk-
biologisk odling.

man kan säga att jag tog med 
mig en bit av ”Sveriges träd-
gård” (=Blekinge, reds.anm) när 
jag värvades till Skåne och Käv-
linge av Silva orienteringsklubb, 
skämtar Staffan.

Fotnot: Kävlingeån är det for-
mella namnet på ån mellan 
Vomsjön och Öresund, men den 
sista biten mellan Hög och havet 
kallas av hävd lödde å.

Staffan Björklund varvar teater- & 
ekologisk trädgård

Namn: Staffan Björklund
Bor: Hög, mellan Löddeköpinge och Kävlinge  
Familj: Fru Enid, två vuxna barn och tre barnbarn
Gör: Dockteater-direktör, driver Sveriges enda 
teaterträdgård, Pegasus, i Hög.

Aktuell med:
• Sommarens dockteater, Madam Rot; en humoristisk 
 utomhusföreställn om en morot och andra gubbar. 
 Turnerar i Lund, Malmö och byarna i sommar + 
 Malmöfestivalen och Backafestivalen i Rörum
• Trädgården i Höj firar 20 år, vilket firas med stor 
 jubileumshelg i skördetid. Under sommartid har 
 trädgården även en rad evenemang och familje-
 program. Se mer på: www.sbteater.se/gardenyear  
• Kävlinge kommuns kulturpris 2010

Staffans favoriter i Kävlinge:
• Lödde å – för naturen, fisket och kanotpaddlingen. 
• Barsebäcks hamn, Vikhög, Sjöbobadet – för bad 
 och lata sommardagar vid havet.
• Backarna vid Karaby och Dagstorp 
 – bra picknickställe med fin utsikt.

Staffan Björklund underhåller stora som små i Kävlinge.

HOS OSS
FÅR DU TRÄOLJA
AV BÄSTA KVALITET

Förr 331:-
Nu 199:-
3 liter     40%

Flügger färg
Cinas Måleri    Floravägen 54
Tel. 046-736500 244 39 Kävlinge
www.cinasmaleri.se
öppet vard 9–18 lör 9–13

FL
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Hämtpris

2.990:-

Hämtpris

1.795:-

PARTYTÄLT 5x8 m, för 40 personer

BORD, delbart
och fällbart
183x76 cm
(inkl moms)

FÄLLBARA
MÖBLER
Bord & stolar

Hämtpris

995:-

Spannmålsfritt 

torrfoder till hund!

1 st 600:- 2 st 1000:- 
ord 699:-/st

Se fler erbjudande på ProPet.se
eller kom ti l l butiken i Kävlinge.

Vi har al ltid låga priser!

Ny golfrestaurang: 
Ny krögare - Nya Möjligheter

Tel: 046-71 04 94

Besök också skånes  
bästa shop: 
Din bästa golfshop även för dig  
som inte spelar golf.

Tel: 046-71 04 30

Välj mellan Fulltid, Vardag eller Student. Med eller utan spelrätt. 

Gå med i Kävlinge GK 2011 
och fira 20 Årsjubileum med oss.

Prova på att 
vara medlem

i maj för
bara 950 kr!

KÄVLINGE GOLFKLUBB • ÅBODA GÅRD, HARRIEVÄGEN, KÄVLINGE 
046-73 62 70 • WWW.KAVLINGEGK.COM • INFO@KAVLINGEGK.GOLF.SE
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Eva Falck – Örtagårdsmästaren 
som förälskade sig i det öppna 
slättlandskapet

eva Falck på tirups Örtagård är numera  något av en in-
stitution i Staffanstorp. Hon är norskan som förälskade sig 
i det öppna slättlandskapet, så annorlunda för den som 
vuxit upp bland fjäll. Första gången hon kom var det  
försommar och fälten var som en stor palett av raps-gult, 
vallmo-rött och lin-blått. med maken köpte hon i början av 
60-talet en förfallen gård på slätten mellan Staffanstorp och 
Åkarp. Husen var fallfärdiga och trädgården så igenvuxen 
att det nästan inte gick att gå där. men eva såg kvalitéerna. 
idag kan hon le åt det kopiösa slit som trebarnsfamiljen den 
gången gav sig på.

Vi var överförtjusta och vi tyckte att det var underbart 
vackert,  minns hon.

Platsen är densamma och tirup är sedan länge ett etable-
rat besöksmål. numera drivs det av 
dottern Bente med sambon lars, men 
eva finns i bakgrunden med sin kun-
skap och erfarenhet. trädgården och 
naturlekplatsen är välkomna inslag i 
Staffanstorp där mycket av marken 
är odlad eller bebyggd och vägarna 
är många.  men det finns pärlor! eva 
Falck tipsar gärna om ställen med 
särskilda växter eller med formida-
bel utsikt över slätten! Som t ex 
Sockerbruksparken som är väl värd 
ett besök när ramslöken blommar i 
maj till juni -  ramslöken ju även en 
god kryddväxt, påminner oss örta-
gårdsmästaren.

Hon rekommenderar också back-
arna vid Uppåkra kyrka, som är en 
jättefin utsiktspunkt, och om land-
skapet kring mölleberga som böl-
jar vackert. man kan hitta sin 
egna lilla plats för kaffekorgen där 
man får andas fritt under den  
stora himlen!

Staf fanstorp
Lördag 21 maj kl.19.00
En afton med Sven-Bertil Taube
Pianist: Johan Hugosson Bandoneon: Erik Hjärpe
Entré: 280:-  Förköp fr.o.m. 26 april kl.10 på S:t Staffans 
församlingsgård samt på Staffanstorps bibliotek.
Plats: S:t Staffans församlingsgård. Arr. S:t Staffans 
församling & Kultur- och fritidsnämnden i Staffanstorp.

Lördag 28 maj  kl.12.00 
”Pelle Winters friarfärd i Jursdala”
Ett omarbetat folklustspel ur Anton Tjechovs ”Ett frieri” 
i regi av Rune Formare och Linda Ungsäter.
Försommarpaj med tillbehör serveras från kl.12.00 
(ingår i biljettpriset). Föreställningen börjar kl.13.30
Biljettpris: vuxen: 280:-, scenpass: 250:-, ungdom:150:-
Plats: Staffanstorps Gästis. Arr. Staffanstorps Teater- 
förening & Kultur- och fritidsnämnden i Staffanstorp.

Evenemang i urval under våren 
i Staffanstorp

En närbild på ett av de vackra rapsfält 
runt om i Staffanstorps kommun.
Foto Clipart.

Namn: Eva Falck
Gör: Örtagårdsmästare  Bor: Tirups Örtagård, Staffanstorps kommunFamilj: Fyra vuxna barn, varav dottern Bente numera driver Tirup vidare med sambon Lars, 17 barnbarn, 8 barnsbarnsbarn (!)

Just nu på Tirups Örtagård:• Medelhavsväxternas avd växer • Ny idéträdgård för kökets örter på gång• Naturlekplatsen lockar till klättring & bus
Eva Falcks favoriter 
i Staffanstorp:
• Sockerbruksparken 
 när ramslöken slår ut
• Den lilla gårdsmiljön 
 i Gullåkra och vid
  mossen intill
• Utsikten från kyrkan 
 i Nevishög
• De böljande land-
 skapen kring 
 Mölleberga
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Lomma
Torsdag 19 maj
Kvällsvandring i Salviken
Vi besöker kommunens fågelloka-
ler på spaning efter nu häckande 
fåglar och flyttfåglar. Saml Lomma 
busstation 18 el Bjärred centr 18.15. 
www.lommabjarred.snf.se

Söndag 22 maj  kl.18
Körkonsert i kyrkan
Körkonsert med ”Lunda Röster”.
Arr: Sv kyrkan i Lomma, Sensus 
Skåne Blekinge. www.lomma.
svenskakyrkan.se 

27 maj - 29 maj
Lommafesten 
Fredag 27 maj, kl. 18-01, bl. a. med 
dans till Melodifestivals-finalisterna  
The Playtones på Varvstorget.
Lördag 28 maj, kl. 10-01, bl. a, 
Lomma Ankrace; lotteri med 500 
ankor som färdas i Höje å ut i 
Lomma hamn. Övrigt: marknad, 
tivoli, musik på olika scener, 
agilityuppvisning, ponnyridning, 
konstutställning, caféer, båtmässa 
mm. Mer info: www.lommaevent.se

Söndag 29 maj  kl.10-16
Alnarpsdagen
Växtfestivalen ”Vårfägring” 
med perenna växter som tema. 
I övrigt; öppet hus, trädgårdstips, 
visningar av parken, trädgårds-
laboratiorium, museer, bibliotek 
och studentprojekt. Och mycket 
mer! 
Mer	info:	www.slu.se/alnarp	
eller på telefon 040-41 50 00.

Evenemang i urval under våren i Lomma

Lomma Båtsportcenter
Kajgatan 30  Lomma
040-41 67 50
www.batsportcenter.se

Lomma Båtsportcenter

Vi har bra paketpriser
på fina fiskeset.
Även kompletta beteslådor.

Gillar du att fiska?

Kom in och hämta
Napp o Nytt 2010!

Mistral
Succejackan

1 795.-

Öppetider: Mån-fre 10-18 , Lördagar 10-15

Välkomna till Varvstorget 10, Lomma
www.ablomman.se

Konfirmation, Student, 
Bröllop, Begravning

Vi skapar blomsterfröjd 
för alla tillfällen
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Sedan åtta år är tareq taylor lommabo. Det 
har varit åtta hektiska år när tareq blivit pap-
pa, tV-personlighet och firad krögare av 
Slottsträdgårdens kafé i malmö. Ändå hinner 
han koppla av och njuta av omgivningarna 
kring villan i Habo ljung där han bor.

Havet gillar jag! jag kite-surfar utanför kus-
ten vid Habo, ett bra ställe för nybörjare. men 
hela familjen tycker också om att vara nere på 
stranden och bara skrota och plocka grejer, 
säger tareq som befinner sig mitt i inspelning-
arna av nya tV-avsnitt av trädgårdsfredag.

Blåsiga dagar skyddar Sandskogen och där 
blir det ofta hundpromenaderna. Det doftar 
gott där och är ett bra sätt att varva ner på. 
tareq gillar att äta utomhus, men vill inte 

krångla till det för mycket. Hans tips för en 
picknick på sandstranden är wraps i plastfilm 
för att slippa sand mellan tänderna. ett nytt 
ställe i lomma som lockar är också den nya 
promenaden som nu förtiden blivit lommas 
eget Västra hamnen med fika- och glasställen 
utmed havet.

– Det är ett härligt ställe för en cykeltur och 
funkar för både barn och vuxna, tycker han.

Dråpligaste picknick-minnet är från en som-
mardag på stranden. tareq och vännerna 
hade laddat upp för en riktig fest, men det ös-
regnade. 

– Vi körde ändå och åt vår mat i badbyxor på 
stranden i hällande regn. Bästa garantin för en 
lyckad picknick är ju ändå sällskapet!

Firad krögare och Tv-personlighet Tareq Taylor bor i Lomma

Tareq Taylor - alltid med ett leende.

Lomma - kitesurfare utanför stranden. Foto Matton Images.

Nu utför vi även
nagelbyggnad
BUBBEL
nail design
0708-410665

Namn: Tareq Taylor
Bor: Habo Ljung mellan 
Lomma och Bjärred  
Familj: Hustru Stina, dottern 
Ellen, och hunden Bruno
Gör: Kock och driver Slotts-
trädgårdens kafé i Malmö.

Aktuell med: Nya boken ”Tareq Taylor – 
Om mat & kärlek”, en kokbok och 
självbiografi i kronologisk ordning.
• Tolv nya avsnitt av Trädgårds-
 fredag, som sänds april-juni.
• Sommarlovsmorgon, fjolårets succé 
 TV-programmet för skolungdomar.

Tareqs favoriter i Lomma:
• Stranden vid Habo - där jag Kite-surfar.
• Sandskogen - promenerar där nästan 
 dagligen med hunden.
• Nya promenaden i Lomma och skate-
 rampen: - där man kan käka glass, 
 fika och bara hänga...
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Sommar med en ny båt från 
                          i Lomma Hamn!

Båtar från 11.600:-
Välkommen till butiken för att se alla våra erbjudanden

TOHATSU
Outboards

Varvstorget 14, Lomma Hamn, 040 - 41 35 60, www.batbutiken.se, info@batbutiken.se 

Prisvinnande 
familjebyggda 
båtar från 
Lidköping!

I Norrlångträsk har 
”familjen Uttern” byggt 
mer än 60 000 båtar 
sedan 60-talet! 
 

Finska familjebåtar
för alla smaker!
 

”Made in Småland”
Aluminiumbåtar för 
ett friare liv!

    

Öppettider: Tis-Fre 11-18, Lör 10-15
Varvstorget 8, 234 40 Lomma

040-41 21 05
www.finefoodlomma.se











Välkomna till oss önskar Andreé, Åsa & Olivera med personal
www.oliveras.nu | Tullhustorget 1, Lomma | 040-41 44 55

Kom och ät en härlig måltid 
med utsikt över Öresund. 

Känn medelhavskänslan på vår 
uteservering och njut av en god 
dricka i solnedgången.

Möt Medelhavet 
i Lomma
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En riktigt bra 
garageportsa� är

Kontakta oss redan nu inför 
ditt portbyte! 

Vi har extra öppet i butiken 
nästa lördag 

den 21 maj - kl 10-15.

Välkommen in!

garageportsa� är
BYT DIN PORT NU!

Lördags-
öppet

21 maj
kl 10-15

Crawford Center Malmö
Järngatan 14 (Lomma) 
Telnr 040-41 21 18
E-post malmo@crawfordcenter.se

Motorstyrd 

Köp till montage - 
nyttja ROT-avdraget!

Svensktillverkad 

Optimalt isolerad - 42 mm

g60-porten

Försäljning – montage – service – 5 års garanti på material och arbete. Med din Crawford garageport får du mängder av valmöjligheter, säkerhet, kvalitet och lång livslängd på köpet. 


