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Valberedning
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Ansvarig för hemsidan har varit Lovisa von Goës
Under året har 6 protokollförda styrelsemöten hållits.
Medlemsantalet var vid årets slut 198 st.
Årsmötet hölls den 29:e januari i Equmeniakyrkan, Huskvarna.
Föreningen har under året arrangerat 13 aktiviteter.

Föreningsmöten
19 februari

Annika Christensson – frilandsfotograf, författare och skribent i
Allt om trädgård. Talade och visade bilder om krukor för alla
årstider, hållbara, ekonomiska planteringar och vad som gör att vi
mår så bra i trädgården.

19 mars

Torvald Fälth – odlare och samlare av olika potatissorter. Torvald
berättade om olika sorters potatis och om potatisens historia, han
hade också med sig olika sorter som vi fick provsmaka.

9 april

Conny Assarsson från Rydal utanför Borås visade bilder och
berättade om året i sin trädgård. Många fina bilder på växter sett
ur ovanliga perspektiv.

10 september

Kerstin Lundgren från Grön Design i Värnamo visade och

berättade hur man beskär buskar och träd. Först en teoretisk del
inomhus och sen en praktisk del hos Birgitta Valtersson där vi fick
prova på beskärning.
15 oktober

Annika Herdersson från Furets plantskola i Örby visade bilder och
berättade om sina två trädgårdar. Plantskolan har inriktat sig på
ett annorlunda sortiment av buskar träd och perenner.

26 november

Inför advent och jul visade Åsa och Christina från Blomsterlandet
hur man gör fina jularrangemang. De fina grupperna de gjorde
lottades ut under kvällen.

Växtbyte
Årets växtbyte ägde rum den 20:e maj på Husqvarnas norra parkering. Efter växtbytet lottades
de lite ovanligare växterna ut och vi avslutade med bakluckeloppis.

Trädgårdsbesök och andra utflykter
Under året har föreningens medlemmar haft möjlighet att besöka följande trädgårdar
27 april

Besök hos Torvald Fälth för att köpa sättpotatis

11 juni

Helen Andersson och Peter Lindahl, Hemtrevnadsvägen i
Huskvarna
Monica och Jan-Olof Eriksson, Mobergsgatan i Huskvarna

18 juni

Lillemor och Jan Svensson, Hyltan i Jönköping

Sommarresan
På årets sommarresa i maj fick vi besöka många fina trädgårdar runt Kalmar. Vi gjorde också
ett stopp på Ängsbackens Plantskola.
Sensommarresan i augusti gick till trakterna kring Varberg med besök i Fryles trädgård och
plantskolan Träslövs Trädgård.

Övrigt
Föreningen har också medverkat på Rosens dag den 8 juli på Rosariet på Rosenlund. Förutom
att informera om vår verksamhet så sålde vi växter och hade växtlotteri.

Entréavgifter
Entréavgiften har varit 40 kr för medlemmar och 60 kr för icke medlemmar vid flertalet av de
aktiviteter som har varit i Equmeniakyrkan. Föreningen har bjudit på kaffe med tilltugg och
ordnat med lotterier. Vi har kunnat dela ut många fina vinster tack vare medlemmarnas
bidrag, samt att vi fått många fina växter i gåva från Blomsterlandet.

Tack till medverkande
Styrelsen tackar alla medverkande för den fina uppslutningen vid föreningens sammankomster under året och alla bidrag från våra medlemmar till föreningens lotterier.
Ett extra stort tack till Blomsterlandet som skänkt fina vinster till våra lotterier.
Styrelsen tackar även Rudenstams Gårdsbutik, Nyströms Trädgård, Dammharmoni, Outdoor
living, Curenstams Blommor och Bulbs som ger medlemmarna rabatt i samband med köp.
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