Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap 2003
Åkersberga Trädgårdssällskap syfte är:
Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård.
Åkersberga Trädgårdssällskap är anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bland annat
innebär att medlemmarna får tidningen Hemträdgården och fri trädgårdsrådgivning på telefon.
Medlemmar
Under 2003 har 281 medlemmar betalt full avgift, ytterligare 106 har betalt avgift som familjemedlem
på samma adress som huvudmedlem. Nytt för året var att betalningen gick via RST.
Funktionärer
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Projekt Visningsträdgården:
Övriga ledamöter:
Suppleanter:
Valberedning:
Revisorer:
Revisorssuppleant:

Lennart Froby
Ola Bixo
Thorvald Lidström
Göran Eriksson
Göran Eriksson
Barbro Hellqvist
Elisabeth Schälander
Gunila Mossberg
Åke Strid
Margareta Lidström, Margaretha Nilsson, Jan Åhlén
Jan Lindell, Inger Moberg
Inger Ljunggren

Verksamhet
Styrelsemöten
Styrelsen har under året genomfört 6 protokollförda och 3 ej protokollförda arbets-/styrelsemöten.
Upplysning och information
Södra Roslagen, Kanalen och kommunens informationstidningar Vårt Österåker och Sommar i
Österåker m fl har skrivit om föreningens verksamhet.
Aktiviteter
 15 jan
Vandringar bland berg och blommor i Tyrolen. Göran Eriksson visade bilder och
berättade.
 5 feb

Frökatalogerna har kommit.

 27 feb

Årsmöte med underhållning.



12 mar Inspiration från vackra trädgårdar i Sverige och utomlands. Göran Eriksson visade bilder
och berättade.
Sid 1(2)

Åkersberga Trädgårdssällskap


15 mar

23 januari 2003

Salix-plockning för flätning.

 9 apr
Föredrag av Ulf Swensson om växtligheten på Atlantöarna. Arr i samarbete med
Föreningssparbanken.
 24 maj Bussresa till Oxelösund. Besök i Peter Knutssons spännande trädgård, besök i
Stendörrens naturreservat och vid Femörenhuvud .
 25 maj

Vårbrukets dag på Länsmansgården, växtmarknad och gödselförsäljning.

 14 jun

Försäljning på Länsmansgården. Överskottet av utplanteringsväxter såldes.

 10 aug RSTs sommarmöte i Roslagen var ett samarrangemang med Norrtälje, där mötets första
dag hölls. Den andra dagen innehöll besök i Visningsträdgården och några medlemmars trädgårdar
 13 sep Höstmarknad vid Länsmansgården. Försäljning av trädgårdsprodukter mm. Schackspelet
invigdes kurs i byggandet av rosenbågar och tillverkning av "fågelbad".
 15 okt Klematis – inte bara Jackmanii. Harriet Jansson från Svenska Clematis Sällskapet visade
bilder och berättade.
 11 nov

Vår i Var. Göran Eriksson visade bilder och berättade

 2 dec

En trädgårdsbok som julklapp. Samarbete med Bibliotekets Vänner.

 10 dec

Jularrangemang hos Bo Rappne.

Visningsträdgården
Detta femte år för Visningsträdgården blev väl så framgångsrikt som de tidigare. Verksamheten
startade tidigt med planering, anskaffning av fröer, odlingsmaterial och redskap (allt från välvilliga
sponsorer) samt förkultivering av plantor.
Under försommaren lades äntligen plattorna i köksträdgårdens gångar och till sommarmötet pryddes
korsgången av Kåres fina tuppskulptur. I juni kunde vi så och plantera i örtagården, i grönsaks- och
blomsterrabatterna. Sammanlagt förkultiverades mer än 3 000 plantor, varav de flesta planterades i
Visningsträdgården, en mindre del såldes till medlemmarna och andra besökare. Arbetet med dammen
låg nere under året men fortsätter förhoppningsvis nästa år.
Arbetsgruppen har under året haft ca 50 medlemmar. Arbetet bedrivs som intensiva grupparbeten i
fem grupper. En ny grupp för bigården bildades och ett stort antal burkar med honung från våra två
kupor producerades. Totalt hade man sammanlagt mer än 30 möten under våren. Dessutom har
medlemmar från arbetsgruppen arbetat i trädgården flera gånger i veckan från påsk till senhöst och
under sommaren hade vi visningar minst ett par timmar varje lördag och söndag.
Samarbete
Vi har samarbetat med Exlibris bokhandel, Naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan,
Sällskapet Trädgårdsamatörerna, Täby-Vallentuna trädgårdsförening, Åkersberga Växtförsäljning,
Österåkers Konstförening, Bibliotekets Vänner och Biblioteket.
Ett stort tack för all er hjälp o/e samverkan!
Åkersberga 20 januari 2004
Styrelsen för Åkersberga Trädgårdssällskap gm

Lennart Froby
Ordförande
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