Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen i Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap lämnar här sin berättelse för
verksamhetsåret 2019.
Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma
former öka medlemmarnas kunnande om trädgård. I denna anda ska trädgårdsintresset
fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter för alla
trädgårdsintresserade medlemmar oavsett ålder, kön och kunskap. Nyfikna nybörjare och
utbildade proffs är lika välkomna.

Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2019 var 496 personer.

Styrelsen
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:
Suppleant:

Helena Hemming
Har utsetts vid respektive möte
Sophia Lidén
Maria Korell, Jenny Wik Norling, Therese Disenhed
Pia Hedenblad, Britt Flodetorp, Britt Sjöholm, Pia Påhlsson
Pernilla Claug

Övriga förtroendevalda
Revisor:
Bo Olsen
Revisorssuppleant:
Gert Hamnell
Valberedning:
Tuula Ranebäck, Håkan Friberg, Gunnar Jürss

Webmaster
Britt Flodetorp

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under 2019 (23/1, 9/5, 11/6, 16/9, 4/11). Några
ärenden har diskuterats och beslutats via e-mail eller i styrelsens slutna Facebook-grupp,
dessa beslut har dokumenterats i nästkommande mötes protokoll.
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Styrelsen har under det gånga året behandlat och ansvarat för de ekonomiska frågorna och
medverkat vid olika marknadsföringsaktiviteter som Växtloppisarna i juni och september
samt vid 1000 meter konst i september. Ordförande Helena Hemming deltog vid
Riksförbundets fullmäktigemöte den 6 – 7 april som representant för Valsamverkan
Stockholm SV, som förutom Huddinge-Botkyrka även omfattar Teljebygdens- och
Hägersten-Skärholmens trädgårdsföreningar.

Programgruppen
Programgruppens medlemmar 2019
Jenny Wik Norling (sammankallande), Maria Korell, Terttu Kinnari, Pia Hedenblad, Pia
Påhlsson, Pernilla Helmersson, Lilian Bjelton, Helena Skyllberg och Therese Disenhed.
Programgruppens möten
Programgruppen har under året haft 2 möten för att planera årets programutbud. Däremellan
kommunicerar vi i en sluten Facebook-grupp

Sommarmötet 2019
Huddinge Botkyrka Trädgårdsförening arrangerade Sommarmötet 2019. Mötet planerades
och organiserades av en projektgrupp under ledning av Pia Påhlsson. Övriga medlemmar i
projektgruppen var Jenny Wik Norling, Pia Hedenblad, Maria Korell, Therese Disenhed och
Tuula Ranebäck. Mötet blev väldigt uppskattat och projektgruppen fick mycket fint beröm för
ett väl arrangerat arrangemang. Många medlemmar ställde upp som volontärer med allt från
visning av sina trädgårdar till att vara busvärdar, göra namnskyltar och duka.

Aktionsgrupp för parker och grönområden
Under året bildade vi en grupp, vars mål bland annat är att påverka våra kommuner och
bostadsbolag som verkar i kommunerna, att uppmärksamma hur viktig en blomstrande
omgivning är för själ och hälsa. Vi har haft möte med ansvarig på Huddinge kommun och
håller på att ta fram en fungerande samarbetsform för arbetet.

Aktiviteter
Föreningen genomförde 25 aktiviteter under 2019. Två aktiviteter under februari fick ställas
in, en pga. att föreläsaren blev sjuk och en pga. för få anmälda deltagare.
Förutom de schemalagda aktiviteterna bjöd bl.a. Pia Påhlsson och Karin Antonsson in till
trädgårdsträffar.

Januari
27/1 Heldag med Trädgårdstema
Vi upprepade den populära trädgårdsdagen från ifjol med en heldag i trädgårdens tecken på
Akvarellen i Tullinge. Vi fick lyssna på två spännande föreläsningar av Kenneth Nilsson, som
tidigare arbetade som trädgårdsexpert på tidningen Allt om Trädgård. Det ena handlade om
Zonknäckeri, dvs lita inte blint på vilken odlingszon en planta sägs klara, den kanske trivs
utmärkt hos dig ändå. Det fanns också gott om tid för fröbyte, försäljning och trevlig samvaro
över lunch och fika som bägge ingick i entrépriset.
Hu-Bo verksamhetsberättelse 2019_draft

Sida 2 av 7

Februari
21/2 Känna-på-kurs med Programgruppen
Representanter från Programgruppen berättade om hur vi jobbar med att ta fram och
genomföra föreningens program, i syfte att värva nya medlemmar till programgruppen. Vilket
ledde till 2 nya programgruppsmedlemmar!
Mars
7/3 Sannas Italien
I samband med årsmötet berättade Sanna Töringe om sitt hus i södra Italien. Där finns
citronträd, olivträd och häckar av rosmarin. Tillsammans med sin man har hon anlagt en
torktålig muromgärdad trädgård med myrten, cistus och mycket lavendel. Maten de lagar
kallas cucina povera, de fattigas kök. Det är det som kallas medelhavsmat. Vi fick också
smaka några av världens godaste olivoljor, som även fanns till salu.
12/3 Krukväxtbytarkväll
Vi träffades och bytte och sålde krukväxter, sticklingar, knölar med mera! Kvällen inleddes
med att vår medlem och Dahlia-entusiast Lilian Bjelton visade hur dahliaknölarna delas efter
vintervilan. Några fick också hjälp av Lilian att dela sina knölar på ett proffsigt vis.
16/3 Årets pelargontävling inleddes
Tävlingen som går till så att de som vill köper en stickling som de sköter efter bästa förmåga
under våren och sommaren. Årets vinnare blev Marianne Johnsson som röstades fram av
besökarna på sommarmötet den 17-18 augusti.
21/3 Skapa din egen Medelhavsträdgård
Peter Englander, skaparen av Apotekarns Trädgård, trädgårdsdesigner, programledare och
författare visade bilder och berättade varför skuggan under ett blåregn, doften av
madonnaliljor och porlet av en fontän är livsnödvändigheter för oss svenskar. Han beskrev
hur vi odlar söderns växter i Sverige, hur vi skapar en vindruvspergola, en solterrass, ett
orangeri och hur vi kan bygga upphöjda odlingsbäddar.

April
4/4 Vattnet i trädgårdsodlingen
Med 100-årsregn och den varmaste sommaren på 260 år i färskt minne måste vi fundera på
hur vi på olika sätt kan minimera de negativa effekterna på odlandet och våra trädgårdar.
Tomas Lagerström reflekterade över problemen och gav sina bästa tips och var vårt
bollplank under denna kväll.
14/4 Gödselhämtnings-utflykt
Årets gemensamma hästgödselhämtning på ridskolan vid Sundby gård gick av stapeln.
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27/4 Shoppingresa till Södermanland
Ett gäng shoppingsugna medlemmar åkte till två plantskolor och botaniserade i ett härligt
utbud till rabatterade priser. Först bar det av till Odlarglädjens plantskola strax utanför
Eskilstuna i Sörmland. De odlar nästan alla sina växter själva vilket ger dem en bra
kännedom om sina växters egenskaper och egenheter. Efter fika åkte man vidare till Löta
Trädgård som odlar ca 30.000 rosor varje år, och har ett helt fält med rosor i krukor. De har
dessutom en omfattande odling av buskar, bärbuskar och klängväxter i krukor.

Maj
12/5 Kurs: Stor skulptur i betonglera
Vår medlem Maria Korell instruerade i konsten att bygga lite större betongskulpturer. Vi
jobbade med betonglera på frigolitstomme för att göra våra skapelser mindre tunga.
20 – 28 maj Samköp av perennstöd (pionstöd)
Under en vecka i maj gjordes en sambeställning av snygga och praktiska perennstöd
tillverkade i tjockt rundstål som rostar vackert i trädgården.

Juni
6/6 Växtloppis på Café Nytorp
Vår traditionella växtloppis hölls som vanligt på Nationaldagen på Café Nytorp i Huddinge.
Föreningens medlemmar sålde perenner, sommarblommor, grönsaksplantor, buskar, träd,
trädgårdsböcker och krukväxter till alla besökare.
8/6 Trädgårdsresa till Enköping
Som en del av vårt 15-årsjubileum åkte vi på en dagstur till vår grannstad. Först gick vi en
guidad tur genom Enköpings parker och efter lunch bar det av till Tuna Trädgård
trädgårdsmästare Birgitta Jerpdal tog emot och berättade om sin handelsträdgård.

9/6 Rabattdag på Zetas
Föreningens medlemmar fick 20% på alla växter vid uppvisande av medlemskortet.
30/6 Besök i Torsten Wallins trädgård i yttre skärgården
Med båttaxi tog vi oss till Torsten Wallins trädgård i det yttre havsbandet. Torsten visade oss
hur en naturtomt med karga och blåsiga förhållanden, med varsam hand kan förvandlas till
en trädgård i samklang med den vilda naturen.

Augusti
16–18/8 Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte
Hela denna helg var föreningen värd för årets sommarmöte. Efter ett helt års planering och
mycket arbete nerlagt av projektgruppen så var det äntligen dags. Mötet inleddes med en
mingelkväll med middag och mycket trädgårdssnack. Under lördagen gick tre fulla bussar
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runt i grannskapet och vi visade upp en massa fantastiska trädgårdar där ägarna själva
guidade. Lunchen vid en food-truck blev en riktig snackis. Kaffe serverades i den trädgård
man var när det var dags. Under söndagen besöktes några parker och hela evenemanget
avslutades med lunch på Zetas.

September
1/9 Höstväxtloppis
Även i år arrangerades en växtloppis även på hösten. Mycket välbesökt och många säljare
gjorde bra affärer i solskenet.
4/9 Guidad visning i Skärholmens perennpark
Vår medlem Pia Hedenblad visar oss rikedomen i Skärholmens Perennpark en kväll i
september, då speciellt de många prydnadsgräsen och senblommande perennerna kom till
sin rätt. Vi fick också höra hur parken kom till, tankarna bakom designen och också om vad
parken betyder för bostadsområdet. Parken är designad av Piet Oudolf, en av världens mest
inflytelserika trädgårdsdesigners. Den beställdes av Svenska Bostäder som äger området
och bostadshusen runt parken.
12/9 Föredrag: Växtförökning med Lennart Fredriksson
Lennart Fredriksson som driver Botanicus Plantskola utanför Skänninge berättade om
växtförökning, främst vad gäller perenner. Han tog upp vilka metoder han föredrar när det
gäller frö och vegetativ förökning. Han berörde även fröhantering, sådd, odling och jord.
28/9 Tusen meter konst
Traditionsenligt deltog vi i Huddinge kommuns arrangemang 1000 meter Konst som sträcker
sig längs parkvägen från Huddinge station till Fullersta Gård och Fullerstaparken. I ösregnet
visade vi föreningens verksamhet med bl.a. en utställning med alster från våra kurser.

Oktober
8/10 Föredrag: Pionfrösådd
Denna kväll visade vår medlem Terttu Kinnari oss hur man lyckas med att odla upp pioner
från frö. Med hjälp av många vackra bilder fick vi följa utvecklingen från frö till blommande
planta och vi fick många tips och råd, t.ex. om hur man ska tänka när det är dags att gallra.
20/10 Workshop: Plåtslöjd för trädgården
Vi lärde oss tillverka saker med trädgårds-tema av plåt från återvunna konservburkar,
kakburkar, kapsyler o dyl. Plåtslöjd är återbruksslöjd och ett hantverk med en historia.
Materialet är billigt och finns runt om oss i överflöd. Workshopen genomfördes tillsammans
med Sensus.
20/10 Gödselhämtning
Denna dag fick vi återigen möjlighet att hämta hästgödsel på ridskolan på Sundby gård.
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30/10 Föreläsning & workshop: Vintersådder
Veronica Axelsson som driver Sanda Cottage i Upplands Väsby höll en workshop med oss
om vintersådder. Veronica har vintersått det mesta och testat sig fram – ibland med
framgång och ibland utan. Hon tycker att fler borde vinterså, främst för att det är enkelt och
man slipper ha sådderna inomhus. Föreläsningen avslutas med en workshop där vi fick
möjlighet att preparera en egen låda att ställa ut dem direkt efter workshopen.

November
19/11 Föreläsning: Trädgårdsmyller – att skapa en insektsträdgård
Hortonom Christina Winter visade bilder ur boken Trädgårdsmyller och berättade om alla
nyttiga insekter som hjälper oss med pollinering och biologisk bekämpning. Det blev också
många konkreta förslag på växter, sorter och odlingsmetoder samt något om att bygga
insektshotell.

Övrigt
Sponsring och bidrag
•

Årets rabatt-dag på Zetas då alla medlemmar får 20% rabatt på växter inföll den 9 juni.

•

Vi har under året fått 10% rabatt hos Blomstrande Ting på Häradsvägen mot uppvisande
av medlemskortet.

•

Vi har också fått 10% rabatt hos Astrakan fruktbeskärning

Nyhetsbrev
Ungefär en gång i månaden har styrelsen skickat ut ett elektroniskt Nyhetsbrev till de
medlemmar som anmält sin e-mailadress på hemsidan. Dessa Nyhetsbrev har innehållit bl.a.
påminnelser om kommande föredrag och information om extrainsatta aktiviteter, rabatter och
lediga platser på aktiviteter. Får du inte dessa nyhetsbrev idag så maila din e-postadress till
anmalan@hu-bo-tradgard.org så lägger vi till dig.

Facebook
Föreningen har en sluten facebookgrupp med 260 medlemmar på adressen
https://www.facebook.com/groups/HuBotradgard
Vi välkomnar alla medlemmar att gå med. Vi byter växter med varandra, visar bilder från våra
trädgårdar och trädgårdar vi besöker, ställer frågor, delar med oss om odlingsråd, tipsar om
utförsäljningar och trädgårdsaktiviteter av diverse slag och mycket mer.
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Helena Hemming
Ordförande

Sophia Lidén
Kassör

Jenny Wik Norling
Ledamot

Maria Korell
Ledamot

Britt Sjöholm
Ledamot

Pia Hedenblad
Ledamot

Britt Flodetorp
Ledamot

Pia Pålsson
Ledamot

Therese Disenhed
Ledamot

Pernilla Claug
Suppleant
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