Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret augusti 2011 - juli 2012
Verksamhetsåret 2011 - 2012 är sällskapets 10:e sedan bildandet. Verksamheten har fungerat
väl men antalet medlemmar är fortfarande lågt, 35 stycken varav en är familjemedlem.
Antalet medlemmar har dock ökat med att par personer jämfört med föregående år. Årets
program bestod som tidigare år av en mix mellan utflykter och andra aktiviteter.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av nedanstående 6 personer men ska egentligen
bestå av 7 personer. I samband med årsmötet förra året trodde vi att vi var fulltaliga vilket
dock visade sig vara felaktigt, ett missförstånd hade uppstått.
Birger Sjögren, ordförande
Marie-Louise Bartoletti, vice ordförande
Eva Bäck, sekreterare
Ragnhild Blomdahl, kassör
Kerstin Sporrong, ledamot
Gerd Johansson, ledamot
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda sammanträden.
På dessa möten har styrelsen lagt fast planer för årets aktiviteter samt hanterat ekonomin.

Revisorer
har under året varit Stig Lindqvist och Curt Dahlgren. Revisorssuppleant har varit
Sune Dahlén.

Valberedning
Margareta Lindborg och Gunilla Gramell har fungerat som valberedning.

Ekonomi
Balans- och resultaträkning biläggs. Under verksamhetsåret fick vi ersättning från
Riksförbundet Svensk Trädgård med 4 000 kr. Ersättningen gällde en aktivitet som vi hade
förra året (man kan få ersättning för aktiviteter som är miljöpositiva). Övriga intäkter är i stort
kaffekassa (deltagarna på våra aktiviteter betalar 20 kr för kaffe och hembakt (som Kerstin
Sporrong ordnar). Vi har inte fått ersättning från samfällighetsföreningen för skötsel av
trafikhinder och andra blomlådor – så den ersättningen hamnar på nästa år. Därför blir också
kostnaden för sommarprogrammet betydligt högre än intäkterna. Vi kan notera att vi sålde
lotter för 2 000 kr på Årstadagen.

Årsmötet 2011
hölls söndagen den 21 augusti i Föreningsgården. Förutom valärenden behandlades ekonomi.

Program
Ett antal arrangemang genomfördes under verksamhetsåret. En av aktiviteterna ägde rum i
september förra året men tillhör innevarande verksamhetsår efter som gränsen för
verksamhetsåret är 31 juli. På samma sätt kommer två av årets aktivitet, ”minikurs i
trädgårdsodling” den 11 augusti och ”trädgårdsvandring med Jean-Pierre” 1:a september att
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hamna i nästa verksamhetsår. Eftersom minikursen trots allt ägt rum så tar vi med den i årets
verksamhetsberättelse trots att den egentligen borde tillhöra nästa års verksamhetsberättelse.
Lördagen den 17 september 2011
Medlemsmöte kombinerat med plantbytardag är nästa en ”måste” för en trädgårdsförening. Vi
träffades vid föreningsgården för att prata ”trädgård” och för att byta fröer och växter med
varandra.
Torsdagen den 14 juni (2012)
Tipspromenad med frågor för både vuxna och barn samlade få deltagare. Tidpunkten på året,
samma vecka som skolavslutningarna, var nog för tidig för att vi skulle kunna få så många
deltagare.
Lördagen den 16 juni
Föreläsning om trädgårdsdesign i Föreningsgården. Dan Rosenholm, författare av den
kritikerrosade boken ”För en vackrare hemträdgård”, berättade till ett bildspel med
trädgårdsbilder hur man gör det bästa av trädgårdens förutsättningar och skapar harmoni
bland annat genom skapa en rumskänsla i trädgården med avgränsande planteringar och träd.
Tretton personer lyssnade till föreläsningen.
Torsdagen den 5 juli
Vi gjorde en utflykt till Garden Aquatica med egna bilar för en guidad visning av trädgården.
Efter guidningen drack vi kaffe i trädgårdens cafeteria. Åtta personer deltog i utflykten.
Lördagen den 14 juli
Jubileumslotteri på Årstadagen. Vi sålde lotter på torget iklädda ”somriga” förkläden, sydda
av Gerd. För första gången kom den ”gatupratare” vi införskaffat till användning. För den
som inte vet det är en gatupratare en skylt med plats för information om den aktivitet som
pågår, samt i det här fallet plats för trädgårdssällskapets loggotyp. Vid ett sidobord sålde vi
samtidigt växter med strykande åtgång. Samtliga lotter såldes slut.
Lördagen den 11 augusti
En väl genomförd ”minikurs” i trädgårdsodling hos Jean-Pierre Morales i hans farföräldrars
trädgård på Sven Wallanders väg. Jean-Pierre, som utbildar sig till trädgårdsmästare,
berättade om grunderna för trädgårdsodling. Vi fick lära oss om betydelsen av jordens
beskaffenhet, om gödsling, kompostering, uppdrivning av plantor, vad man ska tänka på när
man tar sticklingar, mm. Jean-Pierre visade oss även olika typer av jordar och komposter. Vi
som var där, dryga 10-talet personer, fick en hel del nya insikter och goda råd för hur vi ska
kunna lyckas bättre med våra egna odlingar.
Årstastugans rabatt
Trädgårdssällskapet har som tidigare år ansvarat för skötsel av Årstastugans rabatt.
Blompottor/fartdämpare
Trädgårdssällskapet ansvarade även i år för plantering av blommor i Samfällighetens
fartdämpare som finns utplacerade på ett antal vägar i området.
Inköp av jordprodukter
Som en service åt medlemmarna har vi tagit upp beställningar på gödsel och jordprodukter åt
medlemmarna. Sammanlagt 7 personer utnyttjade servicen. Årets leverans blev dock försenad
och nådde inte beställarna förrän den 20 maj istället för som avsett i månadsskiftet april-maj.
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Hemsidan
Under våren startades trädgårdssällskapet hemsida http://www.arstahavsbad.info/tsk/. Att
hemsidan kom till stånd är mycket tack vare insatser av Edith Demeter och Conny Johansson
och kanske inte minst vår egen styrelseledamot Gerd Johansson.
Kurs i trädbeskärning
Ett försök gjordes att få till stånd en kurs i trädbeskärning i samarbete med kursfrämjandet.
Kursen var tänkt att äga rum helgen den 21 och 22 april i föreningsgården, tre timmar per dag.
Trots att kursen bara skulle kosta 300 kr per person (sponsrad av trädgårdsällskapet) så
lyckades vi inte få fler anmälda än 5 personer. Med det låga deltagarantalet är det svårt att
motivera den höga kostnaden (8 000 – 10 000 kr totalt). Vi beslöt därför att stoppa projektet
och betala tillbaka anmälningsavgifterna.
Kallelse till arrangemangen har skett dels på vår egen hemsida, dels på trädgårdssällskapets
sida i Årsta Havsbladet samt genom affischer på anslagstavlorna i området. Kallelse till
arrangemangen har också skett på Årsta Havsbads Forum www.arstahavsbad.info där vi har
en egen sektion. Information har även funnits på Samfällighetens och Riksförbundets Svensk
Trädgårds hemsidor. Anmälan till utflykter har kunnat ske genom att ringa någon i styrelsen
senast ett par dagar före utflykten. Vid utflykterna samlades vi på Torget för samåkning.

Medlemskap och kontakt
Trädgårdssällskapet hade vid räkenskapsårets slut 35 betalande medlemmar. Medlemsavgiften
är 270 kr/år. Man blir medlem genom att girera in sin medlemsavgift till Riksförbundet
Svensk Trädgård, postgiro 1215-3. Som medlem får man 6 nummer av tidningen
Hemträdgården, fri trädgårdsrådgivning per telefon och rabatter på resor, böcker, fröer och
växthus. Av medlemsavgiften gick 60 kronor till vår lokala förening. Familjemedlem betalar
50 kronor.
Årsta Havsbad lördagen den 21 augusti 2012

Birger Sjögren
Ordförande

Eva Bäck
Sekreterare

Ragnhild Blomdahl
Kassör

Marie-Louise Bartoletti Gerd Johansson
Vice ordförande
Ledamot

Kerstin Sporrong
Ledamot
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