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Årsta Havsbads Trädgårdssällskap 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret augusti 2013 - juli 
2014 
 
Verksamhetsåret 2013 - 2014 är sällskapets 12: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 

Elizabet Sjögren, 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 
 Maria Hallnér (sammankallande), Eva-Lotta Thunqvist och Susann Fält. 

 

Ekonomi    
Trädgårdssällskapet har en mycket god ekonomi. Som framgår av balansräkningen har vi 

41545  kr ”i kassan” (plusgiro och kassa). Verksamhetsårets resultat gav ett överskott på hela 

10 685  kr. Största inkomstkällan var blomförsäljningen som inbringade 16 188 kr. Balans- 

och resultaträkning biläggs. 
 

Årsmötet 2013  
hölls söndagen den 24 augusti i Föreningsgården. Förutom årets verksamhet behandlades 

valärenden och ekonomin. Det beslöts även att förbereda en stadgeändring, som då måste tas 

upp som en egen punkt i kallelsen och på dagordningen. Det föreslogs att första meningen i 

paragraf 8 skulle ändras från "Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter" till Styrelsen ska bestå av 

minst 7 ledamöter". För att ändringen ska kunna träda i kraft behövs beslut på två på varandra 

följande årsmöten, dvs. första gången på innevarande årsmöte.  
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Program 
Ett antal arrangemang genomfördes under verksamhetsåret.  

 

Lördagen den 7 september 2013 

Den först aktiviteten ”höstmarkanden” ägde rum september redan förra året, där vi sålde 

blommor. Den ska räknas till verksamhetsåret eftersom vårt kalenderår löper till den 31 juli. 
 

Lördagen den 14 juni (2014).  

såldes egenodlade sommarblommor, perenner, tomatplantor mm vid torget. Den som ville 

kunde även gå en tipspromenad med ”gröna frågor” för både vuxna och barn med start och 

mål vid torget. I tipspromenaden deltog 3 barn och ca 15 vuxna.  

 

Lördagen den 28 juni 

skulle det ha varit en ”ogräsvandring” med Gunilla Wahlberg som skulle lära oss om ätbara 

vilda växter. Tyvärr blev vi tvungna ställa in arrangemanget pga. av sjukdom. 

 

Lördagen den 5 juli  
höll Jean-Pierre föredrag om ekologisk grönsaksodling. Tyvärr var intresset lågt, endast två 

medlemmar deltog, något av ett bottennapp! Bidragande var antagligen det soliga och varma 

vädret, konkurransen från sol och badande var stor. 
 

Söndagen den 6 juli  
demonstrerar Jean-Pierre hur grönsaksodling går till i praktiken, han berättade och 

demonstrerade olika moment vid sådd, omskolning av växter och plantering. Vi höll till vid 

årstastugan där vi förberett en odlingsplats genom att fylla pallkragar med jord. Växterna som 

Jean-Pierre använde hade vi drivit upp inom föreningen. Deltagandet var större än den var 

dagen innan, ett 15-tal medlemmar deltog. 

 

Lördagen den 12 juli (Årstadagen) 
sålde vi lotter och blommor vid dansbanan där loppmarkanden hölls. Liksom föregående år 

var det mycket folk, både lotteriet och växtförsäljningen gick bra. Vinsterna bestod till stor 

del av olika blomgrupper med växter som vi drivit upp själva men bl.a. även av böcker som 

skänkts av Gerd Johansson. 

  

Tisdagen den 15 juli  
besökte oss Jessica Lyon, känd från det av SVT sända ”trädgårdskampen” Jessica berättade 

och visade bilder ”bakom kulisserna” om själva programmet. Hon berättade även om 

stafettodling som handlar om hur man kombinerar och odlar olika grönsaksväxter på små 

ytor. Intresset för Jessica var tämligen stort med ett deltagande på ca 20 personer, vilket är 

glädjande. 

 

Söndagen den 3 augusti   
besökte vi slottsträdgården i Ulriksdal där Bosse Rappne visade oss trädgården. Bosse är en 

TV-personlighet känd från sin medverkan som trädgårdsmästare i ”Äntligen hemma”  

i TV4. Bosse berättade engagerat om trädgården och de ekologiska odlingsmetoder de 

tillämpar. Tyvärr var deltagandet åter igen dåligt, bara två medlemmar deltog förutom 

styrelsemedlemmar. Kostnaden för guidningen, som var 2 500 kr, är svåra att försvara när 

intresset är så lågt. Vår erfarenhet är att det är svårt att locka medlemmar att delta i utflykter 

utanför området, det har varit på det sättet även tidigare år. Den fråga man ställer sig är om vi 

ska behålla utflykter på programmet, och om inte, vad vi ska satsa på istället? 
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Blomförsäljning 
I år liksom förra året odlade vi fram blommor till försäljning, framförallt är det Gerd 

Johansson men även Birger Sjögren som stått för den insatsen. Bodil Dahlgren och Marie-

Louise Bartoletti har även de bidragit med blommor. De senare har tillsammans med 

Ragnhild Blomdahl även hjälpt till med omplanteringar eller försäljning liksom Eva Bäck 

som dessutom skapat många av de blomgrupper vi sålt eller haft som priser vid lotteriet. 

 
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 har nu 47 medlemmar och ökar stadigt medlemsantalet. 

Medlemsavgiften har under året varit 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 15 augusti 2014 

 

 
 

Birger Sjögren Eva Bäck Ragnhild Blomdahl  

Ordförande Sekreterare Kassör  

 

 

   

    

Marie-Louise Bartoletti Gerd Johansson Kerstin Sporrong Bodil Dahlgren 

Vice ordförande Ledamot  Ledamot Ledamot 

 

http://www.arstahavsbad.info/tsk/

