
Verksamhetsberättelse 2022
Styrelsen i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap lämnar här sin berättelse för
verksamhetsåret 2022.

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.

Under året 2022 började vi äntligen återgå till ett mer normalt liv och träffades i trädgårdar, på
föredrag och vid kurser i verkliga livet. Vi märkte av en stor konkurrens från aktiviteter från
andra aktörer, och att medlemmarna vant sig vid att sitta hemma mer. För styrelsen och
programgruppen kändes det lite som att vi kämpade i motvind. Vi upptäckte att
e-postnyhetsbrevet blivit vår viktigaste kanal för att nå ut till er medlemmar.

Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2022 var 502, varav 38 familjemedlemmar.

Styrelsen
Ordförande: Helena Hemming
Kassör: Sophia Lidén

Ledamöter: Jenny Wik Norling, Therese Disenhed, Pia Påhlsson, Maria Korell,
Britt Flodetorp

Suppleant: Siiri Öhman
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Styrelsemöten
Styrelsen har haft 2 protokollförda möten under 2022 (31/1, 17/5). Ytterligare två möten
(8/11, 14/12) hölls tillsammans med Programgruppen och några inbjudna aktiva medlemmar
för att få lite nytändning och nya idéer för det kommande årets aktiviteter. De beslut som togs
under dessa möten protokollfördes under första styrelsemötet 2023.

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 den 9-10 april deltog Sophia
Lidén som representant för Valsamverkan Stockholm SV, som förutom Huddinge-Botkyrka
Trädgårdssällskap även omfattar Teljebygdens- och Hägersten-Skärholmens
Trädgårdsföreningar.

Programgruppen
Programgruppens medlemmar 2022 var vid slutet av året Jenny Wik Norling
(sammankallande), Maria Korell, Terttu Kinnari, Lilian Bjelton, Therese Disenhed, Ulrika
Backman, Eva Andersson, Lotta Jarl, Christina Carlsson och Helena Hemming. Deltagande i
programgruppen är inget man väljs till, utan det är fritt fram för alla medlemmar att gå med
och gå ur.

Programgruppens möten
Programgruppen har under året haft ett eget möte för att planera höstens programutbud, och
sedan deltagit i de två gemensamam mötena med styrelsen enligt ovan. Programgruppen
har också en sluten facebookgrupp där aktiviteter planeras och diskuteras.

Webb och sociala medier
Britt Flodetorp var webmaster för vår hemsida. Under året har hon, Jenny Wik Norling och
Helena Hemming hjälpts åt 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.

Aktiviteter
Under året genomfördes 22 aktiviteter. Vi märke att det var trögt att få medlemmar att anmäla
sig till höstens aktiviteter. Nyhetsbrevet och facebook-gruppen visade sig vara viktiga
redskap för att pusha för anmälan till aktiviteter som annars skulle få ställas in. Ett talande
exempel är att antalet anmälda vid höstens ena föredrag gick från 5 till 50 deltagare efter
e-postpåminnelse.

Föreningen har god ekonomi, så vi har inget behov av att föredrag för större grupper behöver
bära sina kostnader. Vi har därför kunnat ta in lite dyrare föredragshållare. Workshops och
andra aktiviteter med starkt begränsat deltagarantal genomförs dock alltid till
självkostnadspris.
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I Facebookgruppen tipsas om digitala föredrag, och aktiviteter som ordnas även av andra
föreningar, samt trädgårdsvisningar dit alla medlemmar är välkomna.

Januari
Digital frösådsgrupp
I mitten av januari drog Maria och Therese i gång 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 med ca 50
medlemmar, där vi nördar ner oss i frösådder, tipsar om inköpsställen, byter fröer och plantor,
visar våra lösningar när det gäller extraljus osv.

Skapa i stengodslera
Här gjordes alster till trädgård och hem, på en mycket uppskattad workshop på
huddingegymnasiet.

Februari
Allt om frösådd med Owe Jaktlund
I februari höll Owe Jaktlund ett digitalt föredrag via zoom. Han pratade om hur man frösår lite
ovanligare perenner, olika tekniker och metoder för att lyckas. Ett härligt nördigt föredrag.

Liten kurs i trädgårdsdesign
Vår förra medlem Pia Hedenblad som är trädgårdsdesigner höll en liten kurs i
trädgårdsdesign. Deltagarna fick veta grunderna i hur man kan tänka för att skapa struktur,
balans och harmoni i sin trädgård och samtidigt göra klimatsmarta val.

Mars
Årsmöte och föredrag
För första gången på några år hölls årsmötet på plats på Kulturhuset igen. Det var god
uppslutning, och Gunnel Carlsson höll ett uppskattat föredrag efter årsmötet.

Sticklingar och dahliaknölar, en bytesträff
Lilian visade hur man delar dahlior, och en hel del sticklingar, dahliaknölar och fröer bytte
ägare på denna trevliga aktivitet i Segeltorpsskolans matsal.

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 Therese Stenfeldt, vars
pelargon röstades fram av besökare vid föreningens höstväxtloppis i september, där alla
årets bidrag ställdes ut.

April
Gödselhämtning på flera platser
På grund av risken för rester av växtskyddsmedel (fram för allt pyralider) flyttade vi årets
gödselhämtning till flera olika platser. Tider och platser anslogs på hemsida och i
facebookgrupp.
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Maj

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

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 för att få en massa inspiration.
Många i gruppen öppnade också sin trädgård för alla medlemmar i föreningen.

Juni
Växtloppis
Vår traditionella växtloppis hölls på Nationaldagen 6 juni, i år var vi tillbaka på Café Nytorp.
Som alltid många säljare och ett välbesökt arrangemang.

Juli
Tusen trädgårdar
3 juli var det visning i, inte bara tusen trädgårdar, utan hela 4200 i hela landet. Föreningen
tryckte upp kartor och lista på trädgårdar i Huddinge Botkyrka med omnejd, som vi spred via
lokala handelsträdgårdar. Vi publicerade också information i våra digitala kanaler. Många av
våra medlemmar deltog både genom att besöka trädgårdar och att visa sina trädgårdar.

Augusti
Guidad visning av Skansens trädgårdar
En varm dag i augusti guidade vår medlem Nina Granath en grupp medlemmar runt
Skansens trädgårdar och odlingar.

Guidad visning av Sjödalsparken
Det var stor uppslutning när nya Sjödalsparken visades specifikt för medlemmarna en vacker
sensommarkväll. Presentationen och visningen gjordes av arkitekterna som ligger bakom
utformningen, tillsammans med ansvarig politiker från kommunen. Under kvällen fick vi veta
tankarna bakom utformningen av parken. Vi fick också en inblick i det viktiga arbetet kring
biologisk mångfald som bedrivs i kommunens grönområden, ett arbete som varit vägledande
i utformningen av de olika inslagen i parken. Vatten har lyfts fram som en bärande länk
genom parken och förutom växterna som trivs i den miljön hyser parken även ängsväxter,
och perennrabatter, och det finns även utrymme för frukt, bär och grönsaker. Allt för att bli ett
levande inslag i området och en attraktiv mötesplats för alla åldrar.

Guidad visning av Bergianska trädgården
En kunnig guide visade runt och berättade om Bergianska trädgården en vardagkväll i
augusti. En pärla i vårt närområde. Efter det avnjöts medhavd picknick.

September
Höstväxtloppis
Årets höstväxtloppis blev en promenadloppis i området Solgård i Huddinge. De säljare som
inte bodde där erbjöds plats i någon annan medlems trädgård. Besökarna promenerade eller
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cyklade däremellan. Flera säljare hoppade av i sista stund, men det blev ändå ett välbesökt,
folkligt och trevligt arrangemang. Vi ordnade fikaförsäljning och hela kassan på 400 kronor
skickades till SOS Barnbyar.

Rabattvecka hos Tullinge plantshop - Stora planteringsveckan
Föreningens medlemmar fick 20% rabatt en hel vecka hos Tullinge plantshop.
Representanter från styrelsen deltog med ett informationsbord under helgen och berättade
om föreningen i syfte att värva nya medlemmar.

Workshop - gör drakägg med Lena Hamnell
Drakäggsworkshopen har puttats på flera gånger pga covid, så glädjen var stor när den
äntligen blev av. Ett lagom stort gäng pysslade och trivdes hemma hos Pernilla, under vår
medlem Lenas skickliga vägledning.

Oktober
Föredrag: grunden till att skapa en klimatsmart trädgård
Trädgårdsarkitekt Nina Thelberg Eklund besökte oss på Kulturhuset i Huddinge C och
berättade om hur vi bygger upp våra hus och designar trädgårdar för att möta
klimatförändringens allt extremare väder, med snabba kast mellan hetta, torka och kraftiga
skyfall

Odla hela året med farbror Grön
Vi bokade Tumbascenen för detta föredrag med den kända författaren Johannes Wetterbäck.
Han höll föredrag för oss om att odla hela året: Varför begränsa odlandet bara till vår och
sommar, när året har två årstider till som kan grönska? Han berättade om hur man kan tänja
på gränserna och odla ätbart under så lång tid som möjligt, hur man kan utnyttja plats för att
få fler skördar på liten yta, hur fönsterbrädan kan ge grönt då utomhusklimatet inte kan.

November
Workshop i trädgårdssnickeri
Tio glada medlemmar gick snickerikurs 5 kvällar i Grödinge. Läraren var en van
träslöjdslärare.

Föredrag: Underbara Kålrötter
Matti Leino, forskare i kulturväxthistoria vid Stockholms universitet, berättade om kålrotens
korta men omvälvande historia. Från en finsk bondes kålgård, via den agrara revolutionen till
världskrigens nödår. Vi får också höra Mattis bästa odlingstips, om nya sätt att tillaga
kålrötter och listan på de allra bästa sorterna. Provsmakningen förvånade de flesta
deltagarna - så olika de kan smaka!

Övrigt
Grönt Upprop Samarbetet med Huddinge kommun med att rusta upp Segeltorps Centrum
är så gott som färdigt. Några små deltaljer kvar som ska göras så snart vintern ger sig.

Sponsring och bidrag
Årets rabatt-dag på Zetas då alla medlemmar får 20% rabatt på växter inföll den 3 maj.
Vi har fått 10% rabatt hos Blomstrande Ting på Häradsvägen mot uppvisande av
medlemskortet, samt 10% hos Astrakan fruktträdsbeskärning och 10% hos Tullinge
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Plantshop.
Tullinge plantshop gav dessutom medlemmarna 20% rabatt under en vecka i september.
Vi har inte sökt eller fått några bidrag 2022.

Nyhetsbrev
I fjol skickade styrelsen ut nyhetsbrev via e-post 19 gånger till alla medlemmar som vi har
e-postadress till i medlemsregistret. Dessa nyhetsbrev har innehållit bland annat påminnelser
om kommande föredrag och information om extrainsatta aktiviteter. Alla medlemmar som vill
ha nyhetsbrev kan skicka sin aktuella e-postadress till anmalan@hu-bo-tradgard.org.

Facebook
Föreningen har en sluten facebookgrupp med 366 medlemmar på adressen
https://www.facebook.com/groups/HuBotradgard

Vi välkomnar alla medlemmar att gå med. Här byter vi 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.

Helena Hemming
Ordförande

Sophia Lidén
Kassör

Jenny Wik Norling
Ledamot

Pia Pålsson
Ledamot

Britt Flodetorp
Ledamot

Maria Korell
Ledamot

Therese Disenhed
Ledamot

Siiri Öhman
Suppleant
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