Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap lämnar här sin berättelse för
verksamhetsåret 2020.
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.
Året 2020 blev ett väldigt annorlunda år och inte alls som planerat. Några av föreningens
aktiviteter ställde vi in på grund av pandemin och för att vi bedömde att de inte kunde
genomföras inom ramen för myndigheternas och regeringens uppmaningar och beslut. Trots
allt är ju trädgårdsaktiviteter ofta utomhusaktiviteter och flera av dem har kunnat genomföras
med lite tankemöda.

Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2020 var 487 medlemmar och 22 familjemedlemmar.

Styrelsen
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

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

Under perioden från det utlysta årsmötet (24 mars) och tills att årsmötet slutligen hölls (9
september) deltog även ledamöterna Britt Sjöholm och Pia Hedenblad i styrelsens arbete.

Övriga förtroendevalda
Revisor:
Revisorsuppleant:
Valberedning:

Bo Olsen
Gert Hamnell
Tuula Ranebäck, Håkan Friberg, Gunnar Jürss

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under 2020 (29/1, 20/4, 23/9 och 17/11). Flera
ärenden har diskuterats och beslutats via e-mail eller i styrelsens slutna Facebook-grupp,
dessa beslut har dokumenterats i nästkommande mötes protokoll.
Styrelsen har under det gånga året behandlat och ansvarat för de ekonomiska frågorna. Vid
Riksförbundet Svensk Trädgårds fullmäktigemöte som hölls digitalt den 16 juni deltog Pia
Påhlsson som representant för Valsamverkan Stockholm SV, som förutom HuddingeBotkyrka även omfattar Teljebygdens- och Hägersten-Skärholmens trädgårdsföreningar.
Helena Hemming deltog som vice ordförande.

Programgruppen
Programgruppens medlemmar 2020
Jenny Wik Norling (sammankallande), Maria Korell, Terttu Kinnari, Pia Hedenblad, Pernilla
Helmersson, Lilian Bjelton, Helena Skyllberg och Therese Disenhed.
Programgruppens möten
Programgruppen har under året haft 2 möten för att planera årets programutbud.

Webmaster
Britt Flodetorp är webmaster för vår hemsida, där hon uppdaterar innehållet och utvecklar
utformningen. Britt Flodetorp, Terttu Kinnari, Therese Disenhed och Jenny Wik Norling är
administratörer för vår öppna Facebook-sida. Jenny Wik Norling, Terttu Kinnari och Anna
Schelin är administratörer för vår slutna facebooksida.

Aktiviteter
Unikt för 2020 var att enbart ett vårprogramblad kom ut. Sedan bedömde styrelse och
programgrupp att vi fick avvakta och skicka ut info med kortare varsel än vanligt om det såg
ut som att något skulle kunna genomföras.
16 planerade aktiviteter genomfördes under året, mindre än hälften mot ett vanligt år. Flera
av dessa fick i viss mån arrangeras om men kunde genomföras under säkra förhållanden.
Några aktiviteter har skjutits upp och kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under
2021.
Förutom schemalagda aktiviteter hölls en spontan kurs i att bygga taggtrådsspaljé för en
handfull medlemmar av Jeanette Dessman i regi av Pernilla Claug. Flera medlemmar bjöd in
alla medlemmar till öppna trädgårdsträffar och några medlemmar hade små växtloppisar
hemma hos sig.
Via föreningens slutna Facebook-grupp spreds också information om trädgårdsrelaterade
föredrag på nätet som medlemmarna kunde delta i digitalt.

Januari
26/1 Heldag med Tomatkungen
Vi upprepade den populära trädgårdsdagen från ifjol med en heldag i trädgårdens tecken på
Trädgårdstorp i Tullinge. I år hade vi engagerat Åke Truedsson som höll två föreläsningar,
den ena om att odla tomater och den andra om frukt och bär. Det fanns också gott om tid för
fröbyte, försäljning och trevlig samvaro över lunch och fika som bägge ingick i entrépriset.
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Februari
6/2 Nyttodjur och nematoder
Susanne Jonsson som driver BioNema AB berättade om de insektsparasitära nematoder
som finns på marknaden och hur de på ett naturligt sätt kan bekämpa t. ex. sniglar och
öronvivlar och på så sätt ersätta kemikalier. Nematoder har sedan lång tid använts av
yrkesodlare för att t. ex. skydda småplantornas rötter mot sorgmyggans larver. Nu finns
nematoder att köpa för gemene man och vi fick lära oss vilka skadedjur som går att bekämpa
med nematoder och hur man ska tänka för att få ut det mesta av sin nematodbehandling.

12/2 Quiet gardens
Ingela Bendt är författare och frilansjournalist. Denna kväll kom hon till oss och pratade om
trädgården som tillflyktsort, och om vad som behövs i en läkande trädgård. Ingela har besökt
trädgårdar som tillhör the Quiet Garden Movement, en internationell rörelse som startade i
England och nu finns trädgårdar även i Sverige som tillhör rörelsen. Människor öppnar sina
trädgårdar för andra och bjuder in till meditativ närvaro, då spaden och räfsan får vänta.

Mars
11/3 Grunderna i trädgårdsdesign blev vår sista "normala" aktivitet, sedan infördes
begränsningar pga Corona. Den genomfördes tillsammans med Tullinge villaförening.
Trädgårdsdesigner Pia Hedenblad, som också är en aktiv medlem i föreningen, föreläste om
grunderna i trädgårdsdesign. Utifrån några exempel gick Pia igenom vad det är viktigt att ta
hänsyn till när det gäller trädgårdens förutsättningar, storlek, läge och jordmån och hur man
ska tänka kring sina önskemål när det gäller funktion, färg och form.

29/3 Startskottet för årets pelargontävling
Tävlingen som går till så att de som vill, köper en stickling som de sköter efter bästa förmåga
hela sommarhalvåret. Årets vinnare blev Tina Tärnrot som röstades fram av besökare på
föreningens hemsida, där alla årets bidrag publicerats efter fotografering av respektive
ägare.
24/3 Årsmöte med tillhörande föredrag – uppskjutet
Beslutet att skjuta upp årsmötet till efter mars utgång som stadgarna föreskriver, togs av
styrelsen tillsammans med revisorerna och valberedningen.

Hu-Bo verksamhetsberättelse 2020

3

April
2/4 Trädgårdsirisar – Inställt

19/4 Hämtade vi gödsel på Sundby ridskola
I Coronans tid var vi glada att kunna erbjuda en aktivitet som fungerade med
Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer. Dock gällde något striktare
regler än vi brukar tillämpa för att allt skulle flyta på smidigt och säkert.
22 och 25 4/4 Drakägg - uppskjutet

Maj
4/5 Lär känna din jord – uppskjutet
14 – 17/5 Resa till Estland och Lettland - Inställd

19/5 Uppstartsmöte för trädgårdsträffar 2020
Ett gäng medlemmar träffades för att planera besök i varandras trädgårdar och
balkongodlingar/kolonilotter för att prata trädgård och inspireras. Detta är ett bra tillfälle att
under trevliga former lära sig mer om trädgård eller dela med sig av sin kunskap till andra.
Till många av visningarna var även övriga medlemmar i föreningen välkomna och under
sommaren annonserade gruppen visningar för alla medlemmar vid 5 tillfällen.

23/5 Besök i Japanträdgården i Rågsved
Vi besökte en oväntad oas som överraskar. Trädgården skapades på 1990-talet av en
trädgårdskunnig bovärd hos Svenska Bostäder, men sedan han slutat på Svenska Bostäder
sköttes inte trädgården och den började förfalla. En grupp hyresgäster runt gården åtog sig
då, på förfrågan av Svenska Bostäder, att sköta trädgården ideellt.

Juni
6/6 Växtloppis
Vår traditionella växtloppis hölls som vanligt på Nationaldagen men fick i år en annorlunda
utformning då försäljningen i huvudsak skedde i föreningens slutna facebookgrupp och
överlämning av växterna organiserades på parkeringen vid Nytorps café.
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9/6 Visning av Vårstavis park
I Vårsta strax söder om Tumba ligger en okänd park från 1915, Vårstavi, anlagd i Arts- &
Craftsstil som var det absolut mest moderna vid den här tiden. Allt det vi tycker är självklart i
en trädgård idag – uteplatser i solen, skyddade uterum med tak, många dörrar mellan ute
och inne – var nytt och revolutionerande då. Idag är Vårstavis park något igenvuxen men
strukturen med gångar, terrasser, utsikter och olika trädgårdsrum är fortfarande tydlig. Vi
guidades av Barbro Gramén som tidigare inventerat Vårstavi för Perennuppropet på Alnarp
och sedan skrivit en uppsats om den inom ämnet Konstvetenskap.

28/6 Tusen trädgårdar
På värmeböljans sista dag genomfördes den rikstäckande trädgårdsvisningen under stränga
uppmaningar om att visa hänsyn och hålla avstånd. Hela trädgårdssverige var glada över att
detta trots allt blev av. Många medlemmar visade sina trädgårdar och ännu flera tog tillfället i
akt att inspireras vid besöken.

Augusti
20/8 Under alm och kastanj i Sinnenas trädgård
Christer Fällman, trädgårdsmästare och handledare i Sinnenas trädgård på Sabbatsberg
visar oss trädgården och berättade om hur trädgården kom till och vad utemiljön betyder för
äldre personer med funktionshinder som bor på särskilt boende.
.

September
6/9 Höstväxtloppis på Coronavis
Även i år arrangerades en växtloppis också på hösten men precis som i våras ordnades
detta som ett facebook-evenemang där köpare och säljare gjorde upp på förhand och
bestämde var och hur växterna lämnades över

9/9 Årsmöte
Det uppskjutna årsmötet arrangerades digitalt. Förutom sedvanliga beslut enligt stadgeenlig
dagordning avtackades två styrelseledamöter och även dragningen i Kruklotteriet
genomfördes.

Oktober
7/10 Potatis – en älskad knöl
Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillät föredrag om max 40 personer med vissa
tilläggsregler. Vi bjöd därför in Pirjo Gustafsson från LRF, som skulle ha pratat Potatis redan
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på det planerade årsmötet i mars. Hon gav oss en god inblick i potatisens liv och
potatisodlingens konst. Vi var ca 20 personer som tyckte att det var alldeles, alldeles
underbart att få träffas "live" igen, även om vi fick sitta glest i lokalen.

December
2/12 Skapa mångfald i din trädgård
En spännande digital föreläsning som arrangerades av Rikare trädgård i samarbete med
Studiefrämjandet. Föreläsningen handlade om de livsviktiga små krypen som hjälper oss få
frukt och grönt i trädgården.

Övrigt
Grönt Upprop har inlett samarbete med Huddinge kommun om att rusta upp Segeltorps
Centrum och där är vi just nu bollplank år den driftsansvarige på Parkavdelningen Eftersom
det här är ett nytt arbetssätt för kommunen så provar vi oss just nu fram för att hitta ett
fungerande samarbetssätt.
Under våren började planeringen inför Fullersta Garden Show som enligt plan skulle ha
genomförts under hösten men planerna skrinlades tills vidare.

Sponsring och bidrag
Årets rabatt-dag på Zetas då alla medlemmar får 20% rabatt på växter inföll den 7 maj.
Vi har fått 10% rabatt hos Blomstrande Ting på Häradsvägen mot uppvisande av
medlemskortet.
Vi har 10% medlemsrabatt hos Astrakan fruktträdsbeskärning och Växtvärlden
trädgårdsmästare.
Vi har inte fått något bidrag från våra kommuner eller från Riksförbundet svensk trädgård i år.

Nyhetsbrev
Styrelsen skickat ut åtta elektroniska nyhetsbrev till de medlemmar som anmält sin emailadress på hemsidan. Dessa Nyhetsbrev har innehållit bland annat påminnelser om
kommande och inställda aktiviteter och information om extrainsatta aktiviteter. Från årsskiftet
har vi samlat alla epostadresser vi fått bekräftade i Riksförbundets svensk trädgårds nya
medlemsregister istället och gör nu våra utskick därifrån.
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Facebook
Föreningen har en sluten facebookgrupp med 323 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.
/Styrelsen

Helena Hemming
Ordförande

Sophia Lidén
Kassör

Jenny Wik Norling
Ledamot

Britt Flodetorp
Ledamot

Maria Korell
Ledamot

Pernilla Claug
Ledamot

Pia Pålsson
Ledamot

Therese Disenhed
Ledamot
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