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Verksamhet


Verksamhetsåret inleddes med Årsmöte som hölls den 27/2 i Sundsvall Hockeys
lokal i Gärde. Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar blev det fika och Vernissage där
deltagarna i fjolårets fotokurs visade upp fina bilder.



Trädgårdskurs 2018 startade i februari med 5 kurstillfällen, kursledare Brita Lindvall.
15 personer deltog. De första tillfällena var i Studiefrämjandets lokaler på Storgatan
och vissa aktiviteter hos Brita på Alnön.



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”.



Komposteringskurs med Marie Behm den 14 mars, där 25 deltagare fick lära sig allt
om kompostering.



Medlemskväll den 9 april där Anette Sjödin hade bildvisning från trädgårdsresan
sommaren 2017. Och så fikade vi tillsammans.



Föreläsning; Sara Bäckmo föreläste i Sundsvall den 25/4, NTF arrangerade.
Trädgårdsföreningen fick möjlighet att ha ett bord ca ½ h innan föreläsningen för att
informera om vår verksamhet.



Den 5 och 6 maj var det Fröodlingskurs i samarbete med Omställning Njurunda –
några deltagare från föreningen fick lära sig massor om hur man odlar fram egna
fröer från köksträdgårdsväxter i första hand. Återträff med fröbyte hölls den 6 oktober.



Trädgårdsmarknaden på Norra Berget gick av stapeln den 26e maj. Det var 16 st
utställare varav flera nya som sålde grönsaker. Fikaförsäljning och fröbyte.



Sommarens första Trädgårdstramp var den 30 maj, hos Camilla och Morgan
Emilsson på Alnö.



Medlemskväll på Evonella garden den 12 juni. Där medlemmarna fick handla med
rabatt och mingla lite. Det var inte så mycket folk men det kan bero på att det var
väldigt varmt.



Den 18 juni gjorde vi ett Besök hos Henry Karlsson i Kvissleby. Det är en fantastisk
mängd varierande träd som finns i Henrys samling.



Medlemsdag på Hanssons vedspisar den 25 juni. De hade öppet för oss hela dagen
med rabatterade priser. Det visade sig att det var flera som inte hade noterat att
trädgårdsföreningens medlemmar alltid har 10% rabatt vid uppvisande av
medlemskort.



Den 1 juli hade flera av medlemmarna öppen trädgård i arrangemanget Tusen
trädgårdar – Det var 7 st öppna trädgårdar i Medelpad.



Den 3 juli var det besök och guidad tur på Mjösunds kyrkogård.



Årets trädgårdsresa var den 28 juli. En dagsresa till Härnösand och Höga kusten. Vi
var 33 st glada resenärer som fick besöka bland annat Vårsta diakoni och Villa
Fraxinus och flera jättefina privata trädgårdar bland annat en i Brunne med ett
jättestort fint växthus.



Övriga trädgårdstramper under sommaren var: 11:e juli hos Susan Björkqvist på Alnö,
den 1:a augusti hos Åsa Åberg i Essvik och den 16:e augusti i Matfors med
plantloppis hos Sara Fällström och Margareta Olsson.



Den 15 oktober visade Marianne och Sven-Gunnar Jansson bildspel från den
fantastiska gömda trädgården i Ninfa och från villa D´este, båda i nära Rom i Italien.
Omkring 15 deltagare.



Den 14 november var det kransbindning hemma hos Gun Lipecki. En inspirerande
kväll där 9 medlemmar band kransar från mycket fint material och fick god mat.



Året avslutades med Julgröt den 27 november hos Wretmans på gamla Vin & sprit i
Skönsberg. Vi lät oss väl smaka av glögg och gröt med tillbehör och fika. Kreativ
interflora visade inspirerande blomsterbindningar.

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

Medlemmar
Föreningen har för närvarande 252 medlemmar.

Styrelsens möten
Styrelsen har förutom årsmöte och konstituerande möte, haft fyra 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 sett över information, verksamhet och dokumentation för att följa den
nya GDPR-lagen. Mer info finns på föreningens hemsida.



Föreningen lägger också upp inbjudningar till kommande aktiviteter på Facebooksidan Sundsvalls Trädgårdsförenings vänner. Där kan alla trädgårdsintresserade dela
med sig om arrangemang, 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 2019” som stämmer överens med era intressen.
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