Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret augusti 2016 - juli
2017
Verksamhetsåret 2016 - 2017 är Årsta Havsbads Trädgårdsällskaps 15:e sedan bildandet.
Årets program bestod som tidigare år av en mix mellan utflykter och andra aktiviteter.

Styrelsen
Styrelsen för Årsta Havsbads Trädgårdssällskap har under verksamhetsåret bestått av följande
personer:
Lotta Helsdotter, ordförande
Johanna Teofilusson, vice ordförande
Catarina Johansson, kassör
Birger Sjögren, sekreterare
Lotta Forssman, ledamot
Maria Hallnér, ledamot
Kerstin Sporrong, ledamot
Bodil Dahlgren, suppleant
Anna-Stina Elfving, suppleant
Else Roeck Hansen, suppleant
Gunilla Johansson, suppleant
Emanuel Skoglund, suppleant
Lovisa Skoglund, suppleant
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden.
På dessa möten har styrelsen lagt fast planer för årets aktiviteter samt hanterat ekonomin.

Revisorer
har under året varit Ragnhild Blomdahl och Curt Dahlgren. Revisorssuppleant har varit
Stig Lindqvist.

Valberedning
Ylva Lavén, Helena Lepistö.

Ekonomi
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap har en mycket god ekonomi. Som framgår av
balansräkningen har vi 60 222 kr ”i kassan” (plusgiro och kassa). Verksamhetsårets resultat
gav ett överskott på 3 679 kr. Största inkomstkällan var blomförsäljningen som inbringade
8 441 kr. Balans- och resultaträkning biläggs.

Årsmötet 2016
hölls söndagen den 21 augusti i Föreningsgården. Styrelsens förvaltning av verksamhetsåret
godkändes och lades till handlingarna. Inga motioner hade inkommit till mötet. Vid mötet
beslöts enligt styrelsens förslag att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade.
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Program
Ett antal arrangemang genomfördes under verksamhetsåret.
● Lördagen den 17 juni.
Vi gjorde en utflykt till Sune Tryggs handelsträdgård i Tungelsta. Handelsträdgården är
specialiserad på pelargoner men har också ett mindre sortiment av sommarblommor och
kryddväxter till försäljning. Sune Trygg visade oss runt och berättade om sitt företag och
odlingar av pelargoner. Sortimenet av pelargoner var verkligen brett, stora och små
pelargoner, vildformer och förädlade pelargoner med blommor och bladformer som varierade
så mycket att det kunde vara svårt att se om det var en pelargon eller inte. Ett 15-tal personer
deltog.

Mårbackapelargon – en bland många sorter som
finns att få på handelsträdgården

● Torsdagen den 6 juli.
gick vi på fjärilsvandring i och runt Årsta Havsbad med Catarina Johansson som guide.
Catarina är en passionerad fjärilsskådare med bra koll på vad på vad fjärilar behöver för sin
överlevnad och reproduktion. Under vandringen fick vi se ett flertal dagfjärilar som
Slåttergräsfjäril, Luktgräsfjäril, Ängsblåvinge, Älggräspärlemorfjäril och Nässelfjäril. Ett 15tal personer deltog.

Vi går på fjärilsvandring med Catarina Johansson som
guide
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● Lördagen den 15 juli (Årstadagen)
Vi sålde blommor och lotter vid dansbanan med strykande åtgång.
●Torsdagen den 20 juli
höll Gunilla Teofilusson ett föredrag om Permakultur i Catarina Johanssons trädgård vid
Östra Parkvägen. Permakultur är ett sätt att odla och organisera samhället enligt ekologiska
principer. 14 personer deltog i aktiviteten.

Gunilla Teofilusson håller föredrag om
Permakultur

Blomförsäljning
I år liksom de föregående fyra åren odlade vi fram blommor till försäljning. Framförallt är det
Gerd Johansson och Birger Sjögren som stått för den insatsen. Blommor såldes vid två
tillfällen, Årstadagen vid dansbanan den 15 juli och den 24 juli vid Idrottsvägen 76.

Årstastugans rabatt
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap har som tidigare år ansvarat för skötsel av Årstastugans
rabatter. Rabatterna har komplimenterats med några nya blommor. Små skyltar med
blommornas namn har tillkommit.

Blomlådor
Årsta Havsbads Trädgårdssällskapt 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. Information har också
lämnats på vår facebooksida, ”Årsta Havsbads Trädgårdssällskap”.
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 vår
Facebooksida. Informationen på hemsidan nås även via länkar på Samfällighetens och
Riksförbundets Svensk Trädgårds hemsidor. Vid utflykterna samlades vi på Torget för
samåkning.
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Medlemskap och kontakt
Årsta Havsbads Trädgårdsällskap hade vid räkenskapsårets slut 51 fullt betalande medlemmar
och 6 familjemedlemmar. 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 tisdagen den 15 augusti 2017

Lotta Helsdotter
Ordförande

Birger Sjögren
Sekreterare

Catarina Johansson
Kassör

Johanna Teofilusson
Vice ordförande

Lotta Forssman
Ledamot

Maria Hallnér
Ledamot

Kerstin Sporrong
Ledamot
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