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Årsta Havsbads Trädgårdssällskap 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret augusti 2017 - juli 
2018 
 
Verksamhetsåret 2017 - 2018 är Årsta Havsbads Trädgårdssällskaps 16: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 

Gunilla Johansson, ledamot 

Maria Hallnér, ledamot 

Anna-Stina Elfving, ledamot  

Bodil Dahlgren, suppleant 

Else Roeck Hansen, suppleant 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 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 
Carina Andersson, Ylva Lavén. 

 

Ekonomi 
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap har en mycket god ekonomi. Som framgår av 

balansräkningen har vi 55 883kr ”i kassan” (plusgiro och kassa). Verksamhetsårets resultat 

gav ett underskott på 4 340 kr. Dock saknas ett bidrag från samfälligheten på 2500 kr för 

skötseln av Årstastugans rabatter. Betalningen, som blivit försenad, betalas ut till föreningen 

först i augusti och hamnar därför på nästa års räkenskap.  

Av resultaträkningen framgår att största inkomstkällan var blomförsäljningen som inbringade 

13 009 kr. Beträffande ”Kostnader för sommarprogrammet” (resultaträkningen) är den största 

posten arvoden för föredraget om dagvatten, kursen i salvetillverkning och fjärilsvandringen, 

totalt 6 650 kr. Därnäst kommer kostnaden för odling av blommor till försäljning, totalt 3 877 

kr. När det gäller ”Övriga kostnader” så är de största posterna avslutningsfesten (3 450 kr) 

hösten 2017 och en arbetslunch (2 800 kr) i samband med planeringen av 

sommarprogrammet. Administrationskostnader i form av bankavgifter och hemsida blev  

2 550 kr. Balans- och resultaträkning biläggs. 
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Årsmötet 2017  
hölls söndagen den 20 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. Mötet 

godkände även en ändring av paragraf 3 i stadgarna som bestämmer vilka som kan vara 

medlemmar i Årsta Havsbads Trädgårdssällskap. Paragraf 3 ändrades från ”Alla 

trädgårdsintresserade boende i Årsta Havsbad är välkomna som medlemmar i föreningen” till 

”Alla trädgårdsintresserade boende i Årsta Havsbad med omnejd är välkomna som 

medlemmar i föreningen”. Ändringen blir giltig först efter att nästa årsmöte godkänt 

förändringen.  

 
 
Program 
Ett antal arrangemang genomfördes under verksamhetsåret. 

  

●  Onsdagen den 9 augusti 2017.  

En kurs om tillverkning av örtsalvor ägde rum hemma hos Else Roeck Hansen som bor på 

Vår Bostads väg. Kursledare var Alva Thunqvist och Lotta Helsdotter. På kursen fick man 

lära sig grunderna för att tillverka en egen örtsalva, vilka komponenter som ingår, hur man 

bereder och blandar dem. Man fick också lära om olika örters egenskaper och hur de kan 

användas vid läkning. Ett 10-tal personer deltog. 

 

● Lördagen den 19 augusti 2017.  

Anna-Stina Elfving visade sin trädgård som ligger vid Kolonivägen. Lotta Helsdotter, som är 

trädgårdsmästare, var guide. Åtta personer deltog. 
 

● Lördagen den 18 februari 2018. 

Eva Charlotta Helsdotter och ca 20 personer genomförde en ceremoni för Östersjön. Tyvärr 

blev det inte mycket av skräpplockningen på grund av snön. 

 

  
Ceremoni för Östersjön 

 

● Torsdagen den 10 maj 2018. 

Fågelskådning under ledning av Paulo Bartoletti. Åtta stycken tappra deltagare samlades kl. 6 

på morgonen utanför båtsällskapets lokal i Karlslund. Det blev en ca två timmar lång 

vandring som först förde oss ner till lilla badet vid Karlslund, därefter vidare efter stranden 

mot den s.k. Koviken och sedan upp till grusvägen som går ned mot Stymningevik. På så sätt 

fick vi chansen att se och lyssna efter såväl sjöfågel som fåglar som trivs i trädgårdar, fuktig 

ängsmark vid Koviken och skogen som angränsar till grusvägen mot Stymningevik.  
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● Söndagen den 20 maj. 

Eva Charlotta (Lotta) Helsdotter som är tekn. Doktor och docent vid Uppsala Universitet och 

vattenspecialist höll ett föredrag i föreningsgården på temat ”Hur kretsloppar vi vatten i 

trädgården?” Bakgrunden är att den globala uppvärmningen av klimatet enligt klimatmodeller 

och vad vi faktiskt upplever idag, påverkar nederbörden så att den blir mer ojämnt fördelad 

geografiskt och tidsmässigt. Det här gör att vi bör tänka om, från att betrakta regnöverskott på 

sin tomt som enbart ett problem till mera att vara en värdefull resurs för torrare perioder. 

Lotta visade på goda exempel hur man kan magasinera regnvatten på våra tomter och i vår 

närmiljö. Föredraget lockade bara 6 intresserade vilket är synd med tanke på ämnets 

aktualitet. 

 

● Lördagen den 9 juni. 

Betonggjutningskurs i samverkan med Konst & Kulturföreningen under ledning av Caprice 

Bäck. Vi fick lära oss att gjuta trädgårdslyktor. Det gick till så att man blåste upp en ballong 

som man sedan skulle försöka belägga med ett tunt lager betong. Det var inte helt lätt. 

 

● Lördagen den 16 juni 

Vi sålde tomatplantor och blommor vid torget. 

 

● Söndagen den 1 juli 

Besökte vi ”Fåfängans Trädgård” som ligger nära Erstaviken i Tyresö. Vi fick se en trädgård i 

kuperad terräng indelad i olika växtrum med många olika växtslag. Ett 10-tal personer deltog. 

För trädgårdsintresserade är den 1 juli en av årets mest unika trädgårdsdagar. Då äger 

arrangemanget ”Tusen trädgårdar” rum, där en av arrangörerna är Riksförbundet Svensk 

Trädgård. Den dagen är 100-tals privatträdgårdar öppna för besökare.  

 

  

Fåfängans Trädgård 

 

 

● Torsdagen den 5 juli  

Fjärilsvandring ledd av Catarina Johansson, fil dr i växtbiologi, utgick från museistugan vid 

torget och samlade 15 deltagare, unga såväl som äldre. Slingan blev 4,5 km lång och varade i 

2,5 timmar tack vare en intresserad skara entusiaster. Vi stannade vid olika biotoper (äng, 

skog, vägrenar, trädgårdar) och registrerade de fjärilar som flög då. Totalt blev det ca 10 arter 

som t ex silverstreckad pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, storfläckig pärlemorfjäril, 

luktgräsfjäril,silverblåvinge, lung/hedblåvinge, ängssmygare, slåttergräsfjäril, pärlgräsfjäril, 

rapsfjäril och kålfjäril. 
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Silverstreckad pärlemorfjäril Pärlgräsfjäril 
 

   

● Lördagen den 14 juli (Årstadagen) 

Vi sålde blommor och lotter vid dansbanan med god förtjänst. 

 

 

Blomförsäljning 

I år liksom de föregående fyra åren odlade vi fram blommor till försäljning.  

 
Årstastugans rabatt 
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap har som tidigare år ansvarat för skötsel av Årstastugans 

rabatter. Rabatterna har kompletterats med några nya blommor. Små skyltar med blommornas 

namn har tillkommit.  

 

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.  

 

Medlemskap och kontakt  
Årsta Havsbads Trädgårdsällskap hade vid räkenskapsårets slut 53 fullt betalande medlemmar 

och 8 familjemedlemmar. Medlemsavgiften var under perioden 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.  

 

 

 

 

http://www.arstahavsbad.info/tsk/
http://www.arstahavsbad.info/tsk/
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Årsta Havsbad tisdagen den 15 augusti 2018 

 

 
 

Lotta Helsdotter Birger Sjögren Catarina Johansson  

Ordförande Sekreterare Kassör  

 

 

   

    

Johanna Teofilusson 

Vice ordförande 

Gunilla Johansson 

Ledamot 

Maria Hallnér 

Ledamot 

 

    

 

 
Anna-Stina Elfving 

Ledamot 


