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Verksamhet


Verksamheten för året inleddes redan i januari med Trädgårdscafé – ”Jordförbättring och
kompost”. Övriga ämnen under året har varit ”Sommarblommor och frösådd”, ”Marktäckare
och ogräs”, ”Trädgård för dummies”, ”Sticklingar och avläggare”, Zonknäckare” och
”Grönsaksodling”. Caféerna har blivit en omtyckt aktivitet som fortsätter detta år.



I februari gjordes ett studiebesök bland alla tulpaner i Målsta handelsträdgård´s växthus.



Därefter hölls årsmöte den 25/2-15. Utöver sedvanliga årsmötes-förhandlingar bjöds på
fika.



I april deltog föreningen i Blomsterlandet´s temavecka om trädgård. Det bestod av information
om föreningen, värvande av nya medlemmar samt trivsamma kontakter med kunder.



Trädgårdsmarknaden på Norra Berget i maj hade 17 deltagare. Positiva synpunkter kom både
från köpare och säljare, trots ett ovanligt nyckfullt väder.



Ett försök med samåkning i egna bilar resulterade i att ca. 30 personer åkte till Hammarstrand
och Spezialplant / Larz Danielsson för shopping. Dessutom gjordes besök i tre fina trädgårdar.



Sommarresan med övernattning gick till Umeå med välfylld buss. Det hanns med sex besök i
privata trädgårdar samt två besök i handelsträdgårdar.



En plant-loppis hölls av några säljare i en privat trädgård i augusti. Ett försök som kanske
återkommer i olika trädgårdar.



Antalet deltagare då det är ”Trädgårdstramp” visar att det är en omtyckt aktivitet. Den här
säsongen har det varit åtta tramp, både nya, och i trädgårdar som besökts tidigare.



Som vanligt avslutades året med julgröten. Även denna gång på Laco di Como i Birsta.
Kerstin Lindeberg med medhjälpare visade och berättade hur man kan göra julgrupper och
kransar.
På hemsidan finns mer detaljerade rapporter från de olika aktiviteterna.
http://sundsvallstradgardsforening.se/

Medlemmar
Föreningen har för närvarande 257 medlemmar.

Möten
Styrelsen har förutom årsmöte och konstituerande möte, haft sex protokollförda styrelsemöten samt
ett arbetsmöte för planering av kommande års aktiviteter.
Utöver det har arbetsgrupper haft ett antal planeringsmöten inför aktiviteter.

Övrigt



Föreningen har fortsatt samarbete med Studiefrämjandet.
Hemsidan är nu fungerande och fortsätter att utvecklas.

Till sist vill vi i styrelsen, tacka er som deltagit i vår verksamhet.
Vi tar tacksamt emot förslag från er över önskade aktiviteter, för att kunna få ett rikt och intressant
”Trädgårds - 2016” som stämmer överens med era intressen.
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