
Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap lämnar här sin berättelse för
verksamhetsåret 2021.

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 2021 blev, liksom 2020, ett väldigt annorlunda år. Skillnaden var att vi inför 2021 var mer
förberedda och hade hunnit lära oss att planera efter de nya omständigheterna. Några av
aktiviteterna som ställes in 2020 genomfördes under året och flera föredrag och andra
lämpliga aktiviteter har kunnat genomföras digitalt. Vi har också haft flera aktiviteter där vi
träffats och då har vi noggrant följt Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2021 var 495 medlemmar och 32 familjemedlemmar.

Styrelsen
Ordförande: Helena Hemming
Kassör: Sophia Lidén

Sekreterare: Pia Påhlsson, utsedd inom styrelsen
Ledamöter: Maria Korell, Jenny Wik Norling, Therese Disenhed

Britt Flodetorp och Pernilla Claug.

Övriga förtroendevalda
Revisor: Kerstin Vejdemo
Revisorsuppleant: Tuula Ranebäck
Valberedning: Tuula Ranebäck, Håkan Friberg, Gunnar Jürss



Styrelsemöten
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under 2021 (27/1, 7/4, 5/5, 21/6 och 24/11). Flera
ärenden har diskuterats och beslutats via e-mail eller i styrelsens slutna Facebook-grupp,
dessa beslut har sedan 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 17 – 18 april deltog
Therese Disenhed som representant för Valsamverkan Stockholm SV, som förutom
Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap även omfattar Teljebygdens- och
Hägersten-Skärholmens trädgårdsföreningar.

Programgruppen
Programgruppens medlemmar 2021 var
Jenny Wik Norling (sammankallande), Maria Korell, Terttu Kinnari, Lilian Bjelton och Therese
Disenhed.

Programgruppens möten
Programgruppen har under året haft 2 möten för att planera årets programutbud.
Programgruppen har också en sluten facebookgrupp där aktiviteter planeras och diskuteras.

Webmaster
Britt Flodetorp är webmaster för vår hemsida, där hon är ansvarig för att uppdatera
innehållet. Britt, 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.

Vår gamla hemsida slutade att fungera strax före jul, och Jenny och Britt skapade en ny med
hjälp av Mattias på Viksjö webbyrå.

Aktiviteter
Under året genomfördes nästan 20 aktiviteter. Programmet var kanske inte lika späckat som
vanligt men anpassat efter läget, vissa digitala och andra med färre platser för att undvika
trängsel. Vi ställde bara in ett fåtal aktiviteter; En tomatprovning som hade för få anmälda och
två trädgårdsträffsgrupper med tema vårblommor och belysning som ingen visat intresse för.
Vi flyttar dessutom vidare drakäggskursen till maj 2022, i första hand för de som redan har
bokat en plats 2020.

Via föreningens slutna Facebook-grupp spreds också information om trädgårdsrelaterade
föredrag på nätet som medlemmarna kunde delta i digitalt.

Då föreningen har mycket god ekonomi har flera av föredragen som genomförts under året
varit gratis för medlemmarna. Tyvärr verkar det leda till att medlemmarna i ganska hög
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utsträckning struntar i att dyka upp på de aktiviteter de har bokat in sig på, utan att ens
avanmäla sig.

Januari
Digital frösådsgrupp
I mitten av januari drog Maria och Jenny igång en omgång digitala träffar med fröfika med ca
20 medlemmar. Det var tänkt att vara tre träffar, men det blev så populärt att träffarna
fortsatte långt in på sommaren. Till träffarna hör en sluten facebookgrupp där vi nördar ner
oss i frösådder, tipsar om inköpsställen, byter fröer och plantor, visar våra lösningar när det
gäller extraljus osv.

Mars
Årsmöte
Även i år hölls årsmötet digitalt och det var ganska god uppslutning trots att vi inte lockade
med föredrag som vi annars brukar ha.

Startskottet för årets pelargontävling
Den årliga tävlingen går till så att de som vill köper en stickling som de sköter efter bästa
förmåga hela sommarhalvåret, med start i mars. Årets vinnare blev Ulrika Backman som
röstades fram av besökare vid föreningens höstväxtloppis i Fullerstaparken i september, där
alla årets bidrag ställdes ut.

Mässan Nordiska trädgårdar arrangerades digitalt 2021, och man kunde lyssna på 100
digitala föredrag mot en liten avgift.

April

Vegetativ förökning
Eva Rönnblom skulle ha hållit föredrag om att föröka växter på Kulturhuset. Pga åtstramade
restriktioner valde vi istället att testa att köra det digitalt och gratis, med mycket stor
uppslutning! Fler än 60 deltagare lyssnade på det inspirerande föredraget hemifrån sina
soffor. Ca 80 medlemmar var anmälda.

Digitalt sticklingsbyte
Vi var ca 15 personer som bytte/sålde/köpte sticklingar och frösådder i ett digitalt möte. Var
och en fick visa vad de hade och säga vad de ville ha för dem, så ropades de hem av de
andra. Sedan ordnade vi en liten upphämtnings-/leveransrunda. En mycket rolig aktivitet!

Gödselhämtning på Sundby gårds ridskola
En uppskattad återkommande aktivitet som vi kunde genomföra i princip som vanligt. Dock
gällde något striktare regler än vi brukar tillämpa för att allt skulle flyta på smidigt och säkert.
28 sällskap hade bokat in sig för att hämta gödsel.
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Maj
Betongworkshop
Ett gäng medlemmar träffades i Pernilla och Svens trädgård i Segeltorp för att, väl utspridda,
under Maria Korells ledning gjuta och skulptera i betong.

Rabattdag på Zetas
Medlemmarna handlade växter med 20% rabatt en dag i maj.

Samköp perennstöd
Vi ordnade ett gemensamt samköp för medlemmar av svetsade perennstöd, samma som vi
köpt 2017 och 2019.

Sommarens trädgårdsträffar
Startmöte hölls i maj för den slutna grupp som under hela säsongen besökte varandras
trädgårdar, balkongodlingar eller kolonilotter och pratade trädgård och inspirerades. Under
trevliga former har deltagarna fått lära sig mer om trädgård eller delat med sig av sin kunskap
till andra. Dessa besök var som vanligt fantastiska tillfällen till att få en massa inspiration.

Under sommaren ordnade gruppen dessutom visningar av sina trädgårdar för alla
medlemmar i föreningen som ville komma vid ett flertal tillfällen.

Juni
Växtloppis
Vår traditionella växtloppis hölls som vanligt på Nationaldagen men i år på en annan plats än
vanligt. På en parkeringsplats i Flemingsbergs industriområde gällde strikta regler för såväl
säljare som köpare, inklusive tidsbokning, för att undvika trängsel. Arrangemanget
uppskattades av alla, inte minst för att det blev ett lugnare tempo, och för att säljarna slapp
släpa växter och bord utan kunde duka upp vid sina bilar.

September
Höstväxtloppis
Årets höstväxtloppis genomfördes i år i Fullerstaparken. Ett efterlängtat och välbesökt
evenemang där medlemmarna sålde perenner, buskar, träd, trädgårdsböcker, krukväxter och
egentillverkade trädgårdsrelaterade produkter. Föreningen hade också en liten utställning av
alster från tidigare kurser och workshops. Här röstade även Huddingeborna fram vinnaren i
föreningens pelargontävling.

Lär känna din jord – Föredrag och Workshop
En kväll i september föreläste Niklas Vestin från Rölunda jord om sina tankar om vad jord är
och om hur viktig jordens struktur är för att växter ska trivas och växa. Efter föredraget
undersökte Niklas de jordprover som medlemmarna tagit med sig och gav råd och tips till hur
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och med vad respektive jord skulle kunna förbättras. Denna aktivitet var urprungligen
planerard till 2020, sedan till våren 2021, men fick flyttas pga covidrestriktionerna.

Guidad visning på Waldemarsudde
I september blev denna visning av som från början var planerad i våras. Marina Rydberg,
chefsträdgårdsmästare på Waldemarsudde guidade oss runt i trädgården och i delar av
parken. Den fina trädgården brukar kallas Djurgårdens pärla.

Oktober
Teppis pioner
Vår medlem Terttu “Teppi” Kinnari berättade om sina pioner. Om olika sorters pioner, och vad
hon letar efter i selekteringsarbetet när hon korsar pioner. Hon berättade om hur man bäst
frösår och delar dina pioner och vad man ska tänka på när man planterar pioner. Vi fick
också med oss tips om bra leverantörer att beställa pioner från och dessutom hade Teppi
med sig fröer och plantor till försäljning. Lilla salen på Kulturhuset var fullsatt av pionsugna
medlemmar.

Ulf Sill, föredrag och växtförsäljning
Ulf Sill kom upp från Mörrum med bilen full av spännande växter för oss att botanisera bland.
Han höll också ett uppskattat föredrag. Denna aktivitet var urprungligen planerad till våren,
men fick flyttas pga covidrestriktionerna.

Pumpakväll
Denna mysiga pumpaträff som Maria och Jenny bjöd in till har blivit ett återkommande event
under höstarna. Vi åt en god och trevlig middag med pumpa som huvudingrediens i soppa
och efterrätt, och sedan dekorerade vi en varsin pumpa att använda som ljuslykta på
förstukvisten eller halloweenfesten.

Ormbunkar - Upptäck, fascineras, odla
Ett digitalt föredrag av Anton Sundin som är trädgårdsmästare med stor passion för
ormbunkar, jord- och hållbarhetsfrågor. Under föreläsningen om en av världens äldsta växter
fick vi odlingstips och skötselråd om ormbunkarna som växer i trädgården, och vi fick också
djupdykande botanisering bland alla de spännande ormbunkar som är härdiga för odling i
Sverige. Ca 60 anmälda, men bara ca 40 som loggade in för att lyssna på detta
gratisföredrag.

November
Föredrag om Hydroponisk odling
Ett digitalt föredrag av Olof Guldbrandsson har studerat miljövetenskap och är grundaren till
Allgreen Hydrofarming. Föredraget handlade om hydroponisk odling, ett sätt att odla på för
folk som kanske inte har så mycket utrymme, för att ändå kunna vara lite självförsörjande på
grönt. Olof ger oss en inblick i hur vi själva kan odla hydroponics och vad vi behöver för att
komma i gång. Även detta var ett gratisföredrag med ca 30 anmälda och blott 20 deltagare.
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Övrigt
Planeringsgruppen för Sommarmötet fick 5000:- från riksförbundet som tack för hårt
arbete och ett bra arrangerat möte 2019. Först i år kunde de göra något gemensamt för
pengarna, då corona satte krokben tidigare. De valde att gå på en endags-keramikkurs
tillsammans, och passa på att utvärdera en möjlig kurshållare till föreningen.

Grönt Upprop inledde redan förra året ett samarbete med Huddinge kommun om att rusta
upp Segeltorps Centrum och där representanter från föreningen agerar bollplank år den
driftsansvarige på Parkavdelningen. Under året har Pernilla Claug, Britt Flodetorp och Tuula
Ranebäck (samt en representant från Snättringe Villaägarförening) arbetat vidare med
kommunen och konsultfirman Rambøl. Via en enkät, som på rekordtid fick nästan 200 svar
med förslag på upprustningsåtgärder, samlade vi intresserade till en workshop i Segeltorps
Centrum under sommaren. Denna workshop resulterade i två förslag som vi sedan arbetat
vidare med i den lilla arbetsgruppen. På grund av att olika anledningar, färdigställdes inte
centrum under hösten. Vi arbetar vidare med målsättningen att upprustningen i stället ska
ske under våren 2022.

Sponsring och bidrag
Årets rabatt-dag på Zetas då alla medlemmar får 20% rabatt på växter inföll den 4 maj.

Vi har fått 10% rabatt hos Blomstrande Ting på Häradsvägen mot uppvisande av
medlemskortet, samt 10% hos Astrakan fruktträdsbeskärning.

Vi har inte fått några bidrag 2021.

Nyhetsbrev
I fjol skickade styrelsen ut ett elektroniskt nyhetsbrev 12 gånger till alla medlemmar som vi
har epostadress till i medlemsregistret. Dessa nyhetsbrev har innehållit bl.a. påminnelser om
kommande föredrag och information om extrainsatta aktiviteter, samt en enkät inför
skapandet av vårens program, vad medlemmarna hade för önskemål. Får du inte våra mail
så skicka din aktuella epostadress till anmalan@hu-bo-tradgard.org.

Facebook
Föreningen har en sluten facebookgrupp med 356 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
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Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
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