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Verksamhet


Trädgårdscaféer
Verksamheten för året inleddes i mitten av februari med Trädgårdscafé – ” Samla frön
och dela med dig”. Övriga ämnen under året har varit ”Stenläggning”, ”Odla
grönsaker” under våren och ”Äpplen”, ”Belysning” och ”Bokprat och bokbyte” under
hösten.



Årsmöte hölls den 23/2 i Sundsvall Hockeys lokal i Gärde. Utöver sedvanliga
årsmöteshandlingar fick vi lyssna på Kjell Bolmgren från SLU, som talade om ett
riktigt intressant ämne: "Vårtecknen, växtsäsongen och odlingszonerna klimatförändringens effekter syns redan hos dig". Han berättade om sin forskning om
fenologi som bland annat visat att många vårtecken syns ungefär 3 veckor tidigare nu
än för 75 år sedan och att växter styrs av olika faktorar när de vaknar upp till våren
och invintrar. Vissa styrs av ljus, andra av temperatur. Och så bjöds det på fika.



Fotokurs i 4 delar med start den 4 april. Kursen avslutades med en återträff efter
sommaren för att se varandras bilder.



Trädgårdsföreläsningar; under våren hölls tre föreläsningar där Trädgårdsföreningen
bidrog med pengar i ett samarrangemang med Omställning Njurunda. David Jonstad;
”Marken eller marknaden”, ”Andelsjordbruk – hur funkar det” och Åke Truedsson –
”Odla grönsaker, vitlök och tomat”.



Trädgårdsmarknad på Norra Berget hölls den 27 maj. Det var god uppslutning med
15 glada försäljare från föreningen. Nytt för året var en möjlighet till fröbyte där den
som ville kunde lämna in och byta fröer. Fika fanns till försäljning även i år.



I juni hade vi årets första Trädgårdstramp och besökte Ove Johansson i Indal där han
tänjer odlingsgränser för Hassel, Ek, bok och olika sortera Valnöt och en massa
andra träd och buskar.



Sommarresan gick i år till Dalarna den 15-16 juli med 32 deltagare. Under en
fullmatad resa hann vi med att besöka 7 st olika privata trädgårdar och en
handelsträdgård och en övernattning i Borlänge.



I augusti blev det 3 st trädgårdstramp, först hos butik Sussie i Njurunda, därefter på
dubbeltramp hos Anna- Karin Englund och grannen Eva som också var kombinerat
med plantloppis. Och så i slutet av augusti besökte vi Anja Mårtzen på Lisatået.



Året avslutades den 30 november med den sedvanliga Julgröten, men i ny lokal,
Stadshuset. Årets mest välbesökta arrangemang, 80 personer. Även i år fick vi besök
av ett uppskattat luciatåg.

På hemsidan finns mer detaljerade rapporter från de olika aktiviteterna.
http://sundsvallstradgardsforening.se/

Medlemmar
Föreningen har för närvarande 268 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.
Föreningen har också en Facebook-sida där inbjudningar till kommande aktiviteter
läggs upp och medlemmarna kan vara aktiva med tips och idéer.

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 ”Trädgårdsår 2018” som stämmer överens med era intressen.
Sundsvall 2018-02-11
Styrelsen Sundsvalls trädgårdsförening g:m

………………………………………………………..
Susan Björkqvist, sekreterare

