Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret augusti 2012 - juli
2013
Verksamhetsåret 2012 - 2013 är sällskapets 11:e sedan bildandet. Årets program bestod som
tidigare år av en mix mellan utflykter och andra aktiviteter.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Birger Sjögren, ordförande
Marie-Louise Bartoletti, vice ordförande
Eva Bäck, sekreterare
Ragnhild Blomdahl, kassör
Kerstin Sporrong, ledamot
Gerd Johansson, ledamot
Bodil Dahlgren, ledamot
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 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 (sammankallande), Eva-Lotta Thunqvist, Birgitta Svanbäck och Maria
Hallnér.

Ekonomi
Trädgårdssällskapet har en stabil ekonomi. Som framgår av balansräkningen har vi 27 000 kr
”i kassan” (plusgiro och kassa). Det är alltså bäddat för många intressanta och spännande
aktiviteter framöver. Verksamhetsårets resultat gav ett överskott på 4 500 kr. Balans- och
resultaträkning biläggs.

Årsmötet 2012
hölls söndagen den 26 augusti i Föreningsgården. Förutom valärenden behandlades ekonomi.

Program
Ett antal arrangemang genomfördes under verksamhetsåret.
Lördagen den 15 juni
var det tipspromenad med gröna frågor på temat ”näring” vid Torget. Ett 20-tal personer gick
promenaden. Samtidigt sålde vi blommor vid Torget, de flesta var 1-åriga sommarblommor
men några var också perenner. Det fanns även ett stort antal tomatplantor och en del
kryddväxter att köpa. Alla växter hade vi drivit upp själva, från frö till planta.
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Tisdagen den 25 juni
höll Eva Wiren från Zetas perennavdelning föredrag om perenner i föreningsgården.
Vi var sammanlagt ca 20 personer som lyssnade på föredraget där Eva delade in perennerna
efter om de trivs i soliga-torra, skuggiga eller fuktiga lägen. Andra kategorier var
”marktäckare”, ”gott och blandat” och ”primadonnor”. De båda sista handlade om växter som
är extravaganta i något avseende.
Onsdagen den 3 juli
besökte vi Berga Lantbruksgymnasium för att se det nyöppnade växthuset. Eva-Lotta
Thunqvist, lektor vid KTH, berättade inledningsvis om växthusets tillkomst och den forskning
man ska bedriva där, en odlingsmetod som kallas ”akvaponi”. Odlingsmetoden innebär att
man odlar växter som vattnas med avloppsvattnet från en fiskodling. Vattnet blir då renat och
kan ledas tillbaka till fiskodlingen. Björn Oliviusson, vattenstrateg vid Haninge Kommun men
även knuten till KTH, gav oss en mer detaljerad genomgång av odlingsmetoden, den
utrustning man använde och om samspelet mellan de växter och fiskar som studeras. När vi
besökte växthuset odlade man tomater i en grusbädd som vattnades med vatten från
fiskodlingen.
Måndagen den 8 juli
höll Jean-Pierre Morales ett föredrag om rosor i föreningsgården. Jean-Pierre berättade att
rosor, som så mycket annat, kommer från Kina. De lär ha odlades där redan för 4000 år sedan.
Därifrån spred sig roskulturen via länder i Främre Asien, framför allt Persien, till greker och
romare och sedan till de västeuropeiska länderna. Han berättade också vad som karakteriserar
olika typer av rosor, färg, växtsätt, krav på jorden och känslighet. Ett 20-tal personer deltog.
Lördagen den 13 juli (Årstadagen)
sålde vi lotter och sålde samtidigt blommor vid dansbanan, där också loppmarkanden ägde
rum. Det var strålande vackert väder och mycket folk. Lotterna tog tyvärr slut långt innan
dragningen kl. 12 och vi sålde mycket växter.
Lördagen den 27 juli
hölls en kurs i beskärning av fruktträd. Kursen (17 deltagare) hölls hemma hos Birger och
Elizabet i deras trädgård. Jean-Pierre Morales berättade och illustrerade med hjälp av skisser
på ett blädderblock om varför man beskär, när man beskär och hur man beskär fruktträd. Efter
genomgången blev det en runda i trädgården där Jean-Pierre demonstrerade teknikerna och
där de som ville fick chansen att pröva själva.
Onsdagen den 31 juli
genomfördes säsongens sista aktivitet, en utflykt till Enköpings Parker dit vi tog oss i egna
bilar, en färd som tog ca 1.5 timma. Vi var sammanlagt 7 personer som deltog. Efter en lunch
på Café Samt, som ligger centralt nära turistbyrån och rådhuset, deltog vi i en 2 timmar lång
guidad tur genom 9 av sammanlagt 25 parkanläggningar under ledning av en av Enköpings
professionella guider, Elisabet Lind. Vi gick en ca 2 km lång promenad som startade vid
turistbyrån och slutade vid drömparken. Enköpings parker är verkligen imponerande till både
antal och innehåll, med en oerhörd mångfald av växter och olika sorters träd. Efter den långa
parkvandringen blev det en välbehövlig fikapaus vid Café Magnefik. På hemfärden passade vi
även på att stanna till vid Ekolsunds Slott, som bl.a. är känd från inspelningar av TVprogrammet ”Biggest Loser”.
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Årstastugans rabatt
Trädgårdssällskapet har som tidigare år ansvarat för skötsel av Årstastugans rabatt.

Blompottor
Trädgårdssällskapet ansvarade även i år för plantering av blommor i några Samfällighetens
blomlådor som använts som fartdämpare. I år har dock samfälligheten valt att använda
fartgupp som hastighetsdämpare som för vår del innebar plantering i något färre blomlådor.
Dessa placerades vid infarterna (en vardera vid Karlslund och Flottans Plan) samt två lådor
framför trädgårdsbänkarna ovanför dansbanan och två mindre lådor ovanför stentrappan vid
Torget.

Information
Förutom att informera om våra aktiviteter på anslagstavlor och vår hemsida
http://www.arstahavsbad.info/tsk/ har vi i år skickat ut nyhetsbrev med fördjupad
information via mail till de medlemmar vi har mailadresser till.
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. Vid utflykterna samlades vi på Torget för samåkning.

Medlemskap och kontakt
Trädgårdssällskapet hade vid räkenskapsårets slut 34 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften är 280 kr/år. Man blir medlem genom att girera in sin medlemsavgift till
Riksförbundet Svensk Trädgård, postgiro 1215-3 och då ange 0117 Årsta Havsbad som är vår
föreningskod. Som medlem får man 6 nummer av tidningen Hemträdgården, fri
trädgårdsrådgivning per telefon och rabatter på resor, böcker, fröer och växthus. Av
medlemsavgiften gick 70 kronor till vår lokala förening. Familjemedlem betalar 50 kronor.

Årsta Havsbad torsdagen den 15 augusti 2013

Birger Sjögren
Ordförande

Eva Bäck
Sekreterare

Ragnhild Blomdahl
Kassör

Marie-Louise Bartoletti Gerd Johansson
Vice ordförande
Ledamot

Kerstin Sporrong
Ledamot
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Bodil Dahlgren
Ledamot

