lÅrsta Havsbads Trädgårdssällskap
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret augusti 2014 - juli
2015
Verksamhetsåret 2014 - 2015 är sällskapets 13: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
Karin Carlsson, suppleant
Lotta Forssman, suppleant
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 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
Har bestått av en person, Helena Lepistö.

Ekonomi
Trädgårdssällskapet har en mycket god ekonomi. Som framgår av balansräkningen har vi
45 790 kr ”i kassan” (plusgiro och kassa). Verksamhetsårets resultat gav ett överskott på hela
6 939 kr. Största inkomstkällan var blomförsäljningen som inbringade 10 282 kr. Balans- och
resultaträkning biläggs.

Årsmötet 2014
hölls söndagen den 24 augusti i Föreningsgården. Förutom årets verksamhet behandlades
valärenden och ekonomin. Det togs för första året beslut om en stadgeändring av paragraf 8.
Enligt beslutet ändras paragraf 8 från "Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter" till ”Styrelsen ska
bestå av minst 7 ledamöter". Det togs även beslut att ändra ordalydelsen ” Ordförande,
sekreterare och kassör utses direkt av årsmötet” till ”Ordförande och kassör utses direkt av
årsmötet medan sekreterare utses internt inom styrelsen”. För att ändringarna ska kunna träda
i kraft behövs beslut på två på varandra följande årsmöten vilket innebär att ändringarna
träder i kraft i och med årsmötet 2015 om så årsmötet beslutar.
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Program
Ett antal arrangemang genomfördes under verksamhetsåret.
●Söndagen den 7 juni kl. 14 i båtsällskapets lokal i Karlslund.
Linda Schilen, konstnär och trädgårdsmästare, höll föredrag på temat ”Lättskött trädgård”. Vi
var 14 personer som deltog.
● Lördagen den 13 juni kl. 13.
Ogräsvandring med Jean-Pierre. Jan-Pierre lär oss om vilka vilda växter som är ätbara.
Samlings- och utgångspunkt för vandringen är Torget. Efter vandringen sammanställde vi
våra minnesanteckningar till en rapport som skickade ut till medlemmarna tillsammans med
recept på rätter som kan tillagas med olika ätbara vilda växter. Sammanlagt 15 personer
deltog.
● Söndagen den 28 juni kl. 13-15
Försäljning av blommor och andra växter vid Torget. Nytt för i år var att vi på
försäljningsdagen tog emot växter för försäljning som annars skulle ha slängts, t.ex. sådana
som drivits upp men som blivit över eller plantor som gallrats bort från rabatten. Tanken var
att försöka öka utbudet av olika växter till glädje för presumtiva köpare.
●Onsdagen den 1 juli kl. 15
Utflykt till Berga Lantbruksgymnasium där Eva-Lotta Thunqvist visade oss örtagården och
fruktodlingen. Vi tittade även in i växthuset där forskning bedrivs om en odlingsmetod som
kallas akvaponik. Det var 11 personer som deltog

Samling utanför växthuset vid Berga Lantbruksgymnasium

●Lördagen den 4 juli
Kurs i betonggjutning. Kursen samarrangerades med konst och kulturföreningen. Vi fick lära
oss tekniken för att gjuta föremål som kan användas i trädgården. Kursledare var Caprise
Bäck.
●Lördagen den 11 juli (årstadagen)
Försäljning av växter och lotter vid loppmarknaden som ägde rum vid dansbanan.
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● Måndagen den 13 juli
Trädgårdsvandring på temat ”Skadegörare i trädgården”. Jean-Pierre berättade och svarade på
frågor om skadegörare av olika slag, dvs. om skadliga djur, insekter och svampar. Vi
promenerade även runt i några trädgårdar vid Idrottsvägen för se vilka skadegörare vi kunde
identifiera. 18 personer deltog.

Vi lyssnar till Jean-Pierre som berättar om skadegörare i trädgården

● Söndagen den 19 juli.
Utflykt till en av de trädgårdar som ingår i det av tidningen Land arrangerade ”Öppen
Trädgård”. I år föll det sig så att en av våra medlemmar Lisa Holm var en av de drygt 100
trädgårdar i Sverige som öppnat sin trädgård för besökande. Det blev givetvis så att vi valde
att besöka hennes trädgård. Lisa har en charmig trädgård där det samsas många olika växter,
både gammaldags och nya. Det finns även höns som bor i sitt hus i trädgården.
●Torsdagen den 30 juli kl.19
Tipspromenad med priser för vuxna och barn. Promenaden utgick från Torget.
Tipspromenaden för vuxna var på temat ”Årsta Havsbad” Sammanlagt 20 vuxna och ett barn
deltog.
●Lördagen den 1 augusti vid föreningsgården kl. 14.
Werner Stastny, grundare av Svenska Klematissällskapet, berättade om klematis och andra
blommande klätterväxter. Sammanlagt var det 11 deltagare.
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Blomförsäljning
I år liksom de båda förra åren odlade vi fram blommor till försäljning, framförallt är det Gerd
Johansson men även Birger Sjögren som stått för den insatsen. Men alla har på något sätt
bidragit, detta är en av de mest arbetsintensiva aktiviteterna vi har.

Mötesverksamheten
Vid våra möten, liksom vid årsmöten bidrar vi alla på något sätt. Särskilt ska Kerstin
Sporrong omnämnas, som alltid ställer upp och bakar fikabrödet vid våra möten och
aktiviteter, alltid lika gott.

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 av Samfällighetens
blomlådor, de två små vid stentrappan vid torget mot badparken och de båda större ovanför
dansbanan.

Information
Förutom att informera om våra aktiviteter på anslagstavlor och vår hemsida
http://www.arstahavsbad.info/tsk/ har vi även 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 och via Facebook
(Speaking Corner). Informationen på hemsidan nås även via länkar på Samfällighetens och
Riksförbundets Svensk Trädgårds hemsidor. Vid utflykterna samlades vi på Torget för
samåkning.

Medlemskap och kontakt
Trädgårdssällskapet hade vid räkenskapsårets slut 54 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften är 300 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 6 augusti 2015

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

