Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap 2004
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 2004 har 291 medlemmar betalt full avgift, ytterligare 97 har betalt avgift som familjemedlem
på samma adress som huvudmedlem.
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Sekreterare:
Projekt Visningsträdgården:
Övriga ledamöter:

Suppleanter:
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Revisorer:
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Lennart Froby
Ola Bixo
Thorvald Lidström
Therese Vestin
Göran Eriksson
Gunila Mossberg
Elisabeth Schälander
Åke Strid
Magdalena Fagerlund
Jan Åhlén
Margareta Holmstrand, Bengt Fredriksson, Maria Alvå
Jan Lindell, Inger Moberg
Inger Ljunggren

Verksamhet
Styrelsemöten
Styrelsen har under året genomfört 3 protokollförda och ett antal 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. Föreningen har år
2004 nominerats till Österåkers kommuns kulturpris för andra året.
 10 feb

Frökväll där vi botaniserade i de nya frökatalogerna.

 18 feb

Linnés resor. Ett föredrag av Britt-Marie Hallbert.

 4 mars

Årsmöte med underhållning.
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 23 mars Amerikansk vår. Välkända och okända trädgårdsväxter i naturen. Henrik Zetterlund från
Göteborgs Botaniska Trädgård berättade. Arr. i samarbete med Föreningssparbanken.


27 mars Salix-plockning för flätning.

 14 apr Västkustskt. Göran Eriksson berättade och visade bilder från träd- och skärgård på
västerkanten, från Helsingborg till Strömstad.
 25 apr

Vårstädning och efterföljande korvgrillning på Länsmansgården.

 5 jun

Vårbrukets dag på Länsmansgården, växtmarknad och gödselförsäljning.

 29 aug Besök i trädgårdar; två privata trädgårdar i Åkersberga samt Länsmansgårdens
visningsträdgård.
 11 sep

Höstmarknad vid Länsmansgården. Försäljning av trädgårdsprodukter mm.

 2 okt

Höststäddag i Länsmansgården. Vi städade, skördade och åt gott.

 21 okt Träd, buskar och vintergrönt. Trädgårdsarkitekten Werner Stastny informerade och
kåserade om vad som är lämpligt att odla hos oss.
 24 nov Från Kanarieöarnas växtvärld. Åke Strid visade bilder och berättade. Samarrangemang
med Naturskyddsföreningen i Österåker.
 15 dec Gör ditt eget jularrangemang. Vi var för första gången hos Åkersbergas Växtförsäljning
på Säby gård och fick julstämning genom att göra egna jularrangemang.
Visningsträdgården
Detta sjätte 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. Sammanlagt förkultiverades mer än 3 000 plantor, varav de
flesta planterades i Visningsträdgården, en mindre del såldes till medlemmarna och andra besökare.
Under sommaren lades skifferplattor i stora rosenrabatten och mellan pionrabatten och Örtagården. I
nedre delen av Örtagården uppfördes en pergola runt en bänk med utsikt över anläggningen och
Länsmansgården. Öster om Växthuset flyttades stora jordmassor, en ny genomgångsstig anlades och
vi började anlägga frukt- och bärgården.
Arbetsgruppen har under året haft drygt 40 medlemmar. Arbetet bedrivs som intensiva grupparbeten i
fem grupper. Totalt hade man sammanlagt mer än 40 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. Flera av våra stora årsjippon äger rum i Visningsträdgården: Vårbrukets dag, Höstmarknaden och gemensamma städdagar
med visning och förtäring.
Samarbete
Vi har samarbetat med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, Åkersberga
Växtförsäljning, Österåkers Konstförening och Konsthantverkarna vid Länsmansgården och
Biblioteket.
Ett stort tack för all er hjälp och samverkan!
Åkersberga 17 januari 2005
Styrelsen för Åkersberga Trädgårdssällskap gm
Lennart Froby
Ordförande
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