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Årsta Havsbads Trädgårdssällskap 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret augusti 2015 - juli 
2016 
 
Verksamhetsåret 2015 - 2016 är sällskapets 14: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  

Eva Bäck, vice ordförande 

Bodil Dahlgren, sekreterare 

Ragnhild Blomdahl, kassör 

Kerstin Sporrong, ledamot 

Lotta Forsman, ledamot 

Karin Carlsson, suppleant 

Else Roeck Hansen, suppleant 

Gunilla Johansson, suppleant 

Anna-Stina Elfving, suppleant  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 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, Helena Lepistö. 

 

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

56 541 kr ”i kassan” (plusgiro och kassa). Verksamhetsårets resultat gav ett överskott på hela 

12 251 kr. Största inkomstkällan var blomförsäljningen som inbringade 8 011 kr. Balans- och 

resultaträkning biläggs. 
 

Årsmötet 2015  
hölls lördagen den 22 augusti i Föreningsgården. Förutom 2015 års verksamhet behandlades 

valärenden och ekonomin. Det togs för andra 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”. I och med att två på varandra 

följande årsmöten tagit besluten träder ändringarna i kraft. 
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Program 
Ett antal arrangemang genomfördes under verksamhetsåret.  

● Lördagen den 11 juni i föreningsgården.  

Vi sålde blommor och växter varefter det hölls ett föredrag om Rhododendron. 

Föredragshållare var Bengt Karlsson som förutom sitt specialintresse för rhododendronsläktet 

är lärare och forskare vid Göteborgs universitet. Den som ville kunde även köpa 

rhododendronplantor som Bengt hade med sig. Ett 15-tal personer lyssnade på föredraget 

  

● Söndagen den 3 juli.  
Vi gjorde en utflykt till ett par trädgårdar i Tungelsta inom ramen för evenemanget 1000 

trädgårdar. Evenemanget innebär att ett stort antal trädgårdsägare över hela landet öppnar sina 

trädgårdar för besök. Den första trädgården vi besökte kallades ”Den konstnärliga trädgården” 

och var otroligt lummig. Den gjorde verkligen skäl för sitt namn med sina spaljeinramade 

trädgårdsrum med olika teman. Den andra trädgården förde tankarna till en torparträdgård 

med sina hus i falurött. Trädgården var inte lika lummig men vacker och var sammansatt av 

olika element som växthus, damm, fontäner och en minislottsträdgård med formklippta 

buxbomhäckar. Ett 15-tal personer deltog i utflykten. 

 

 
Den konstnärliga trädgården 

 

● Lördagen den 9 juli (Årstadagen) 
Vi sålde blommor och lotter vid dansbanan med strykande åtgång. 
 

●Torsdagen den 14 juli i föreningsgården  
Jean-Pierre Hemmingsson Morales höll ett intressant föredrag om häckväxter. Ett 20-tal 

personer deltog. 

 

●Onsdagen den 20 juli 

var det kurs i betonggjutning i  Eva Carlssons trädgård vid Lotsvägen. Kursen 

sammarrangerades med Konst & Kulturföreningen. 
 

●Söndagen den 24 juli 

Vi besöker Sonja Wennerstens trädgård som ligger vid Sven Wallanders väg. Sonja visade sin 

trädgård med Jean-Pierre vid sin sida. Sonja hade många olika blommor i sin trädgård och där 

fanns ett lite växthus och ett litet köksträdgårdsland. Efter besöket hos Sonjat fikade vi 

tillsammans i närbelägna Bodil Dahlgrens trädgård. Ett 20-tal personer deltog.     
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Blomförsäljning 

I år liksom de föregående tre åren odlade vi fram blommor till försäljning. Framförallt är det 

Gerd Johansson och Birger Sjögren som stått för den insatsen.  
 
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. I år har vi 

satt några nya blommor som ersättning för sådana som dött bort. En ny rabatt med 

kryddväxter har även kommit till. 

 

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. Information har också 
lämnats på vår nya 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 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 56 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 lördagen den 6 augusti 2016 

 

 
 

Birger Sjögren Bodil Dahlgren Ragnhild Blomdahl  

Ordförande Sekreterare Kassör  

 

 

   

    

Eva Bäck Lotta Forsman Kerstin Sporrong  

Vice ordförande Ledamot  Ledamot  

 

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

