
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap 

 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
augusti 2020 - juli 2021 
 
Verksamhetsåret 2020 - 2021 är Årsta Havsbads Trädgårdssällskaps 

19:e sedan bildandet.  

 

 Årsmötet 2020 genomfördes i restaurant Horsfjärden. 

Mötesordförande var  Sten Nordell.  

 
Styrelsen 
En ny styrelse för Årsta Havsbads Trädgårdssällskap valdes vid 

årsmötet 2020 som ägde rum 29 augusti. Dessförinnan hade 

föreningens verksamhet varit vilande eftersom ingen styrelse kunde 

väljas vid det ordinarie årsmötet 2018.   

 

Den valda styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande 

personer:  

 

Ingwar Åhman-Eklund, ordförande 

Ragnhild Blomdahl, kassör 

Ulf Hölke, sekreterare   

Birger Sjögren, ledamot 

Berit Ärleman, ledamot 

Catarina Johansson, ledamot  

Eva Sundblom, suppleant – avgick i juni 2021 

Mariana Sjöberg, adjungerad 

 

Gunilla Johansson valdes till revisor, 

Gunilla Johansson och Catarina Johansson valdes till valberedare. 

 

Samtliga valdes på ett år. 

 



Föreningens firma har tecknats av ordförande och kassör gemensamt 

medan plusgirot tecknats av samma personer var för sig. 

 

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 36 betalande medlemmar. 

 

Sällskapets ekonomi  
 

Föreningens ekonomi är god. Vårt kapital är 54 965 kronor vilket 

betyder att vi bör kunna köpa, montera och driva ett eget växthus.  

 

Årets resultat blev ett överskott på 1 275 kr. Antalet aktiviteter har 

varit begränsat på covid-19 och antalet ekonomiska transaktioner har 

då också blivit färre än vid ett ”normalår”. 

Växthuset  vid museistugan blev inte inköpt under verksamhetsåret 

eftersom styrelsen inte uppfattade intresset som tillräckligt stort. 

 

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 5 protokollförda 

sammanträden. Två av dem vid museistugan och tre digitala På dessa 

möten har styrelsen lagt fast planer för föreningens verksamhet samt 

hanterat ekonomin. 

 

Årets medlemsaktiviteter  

  
Växtbytardag avhölls söndagen den 16 maj kl. 11-13 hemma hos 

Birger Sjögren, Årsta Havsbadsvägen 85B 

 

Rosensafari i Michael Johanssns trädgård Idrottsvägen 26 

Onsdagen den 30 juni kl. 18:30 

När rosorna hade börjat blomma bjöd Michael in oss på rosensafari i 

sin trädgård.  

Kaffe/Te och kakor fanns till självkostnadspris. 

Fjärilsvandringen med Catarina Johansson den 7 juli 2021 med 

startpunkt vid Museistugan vid torget blev inställd och uppskjuten. 

Vid regn och mulet väder ställs vandringen in eftersom inga fjärilar 

flyger vid dåligt väder. Om möjligt försöker vi genomföra vandringen 

vid ett senare tillfälle. 



 

Trädgårdsvandring  genomfördes i Mariana Sjöbergs trädgård, 

Betebyvägen 25 Österhaninge, onsdagen den 28 juli kl. 18-20,  

Vi tog oss dit i egna bilar eller genom att cykla (ca 5 km) 

 

Styrelsen har ombesörjt vattning och ansning av rabatten vid 

museistugan och planterat pelargoner i verandans blomlåda. 

 

Styrelsen för Årsta Havsbads Trädgårdssällskap 

 

Årsta Havsbad den 6 augusti 2021 
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