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Verksamhet under året


Verksamhetsåret inleddes med Årsmöte som hölls den 26/2 hos Wretmans på Mat & Vinfabriken i
Skönsberg. Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar blev det fika och så berättade Larz Danielsson
från Spezialplant i Hammarstrand om sina ovanliga men odlingsvärda perenner.



I början av året hade vi en Keramikkurs med Christina Bohlin ”Händer i huset” som startade
helgen 16-17 mars och hade två träffar till.



Den 18 maj åkte vi till Bispgårdens plantskola och Larz Danielssons Spezialplant i Hammarstrand.
Det blev en fin utflykt till två jättefina plantskolor, så vi fick med oss massor av fynd hem. Båda har
lite annorlunda växter som man inte hittar så lätt.



19 maj gjutdag på Gjuterian hos Helena Lodin, tyvärr bara 4 deltagare gjöt och fixade och var
nöjda.



25 maj hade vi den årliga trädgårdsmarknaden på Norra berget med 20 st försäljare. Även många
besökare så det var rykande åtgång på planten.



28 maj hade vi medlemskväll på Nebulosa gård hos Susanne Arnfridsson, med försäljning, fika
och liten trädgård att titta på. Väldigt mysig trädgård och fika i växthuset.



4 juni var det medlemskväll hos Evonella med blomsterbindningstips och rabatt på inköpen. En
hel del medlemmar passade på att fynda.



Sommarens första Trädgårdstramp var den 11 juni hos Marja-Liisa och Christian Arns som har
över 30 olika rhododendron, många pioner, magnolior, rosor, bärbuskar och perenner. Vi fick höra
hur frön till rododendron beställts från olika håll i världen och sedan hur plantor dragits upp under
många år. Alla rododendron är dessutom härdiga till zon 4. Kvällen avlutades med fika i
solskenet.



Övriga 6 st trädgårdstramper under sommaren var: Den 9 juli hos Lena Åström i Njurunda, den 16
juli tramp hos Charlotte Andersson i Haga, den 24 juli tramp hos Eva Mårtensson i Lucksta, den
31 juli tramp hos Annika Andersson i Tunadal, den 12 augusti tramp hos Gun Lipecki på Alnö och
den sista trampen för sommaren var den 27 augusti hos Peter Lund i Österdälje. Tack alla som så
generöst öppnar sina trädgårdar för oss på detta sätt!



Helgen den 15-16 juni var det dags för årets sommarresa som gick till Roslagen och Stockholm
under två dagar. Vi besökte flera intressanta privata trädgårdar alltifrån en välplanerad
radhustomt på 45m2, trädgårdar med osannolik blomsterprakt och sjötomter med mängder av
pioner och lunch i båthus. I Bergianska trädgården besökte vi Edward Anderssons växthus
tillsammans och sedan vandring på egen hand i det fantastiska sommarvädret. Innan resan gick
hemåt handlade vi kassar och plastlådor fulla på Zetas Trädgård.



Den 3 september hade vi medlemskväll om biodling med visning av kupor och en intressant
föreläsning av Lars Åkerlund. Honung fanns att köpa.



Den 7 september hade vi ett snabbinsatt besök på tillsammansodlingen i Mjösund, som ersättning
för ett som blev inställt. Det blev ett väldigt trevlig besök.



Den 3 oktober var det medlemskväll om ljussättning i trädgården hos Marcus Viberg på Rummet.
Trevligt arrangemang och lite rabatt i butiken.



Den 9 oktober fick vi delta i STA´s arrangemang; Medlemskväll på Simons trädgård, där vi fick
info om nyheter i växtutbudet och kunde beställa växter till rabatterat pris till nästa år.



Den 27 november avslutades året med den traditionella julgröten hos Wretmans på Mat &
Vinfabriken. Vi var 50 personer som fick se nyöppnade Florina blommor i Bydalen visa fina
arrangemang och julgrupper och de sålde även en hel del jularrangemang.
På hemsidan finns mer detaljerade rapporter från de olika aktiviteterna.
http://sundsvallstradgardsforening.se/

Medlemmar
Föreningen har för närvarande 233 enskilda medlemmar och 31 familjemedlemmar.
Styrelsens möten
Styrelsen har förutom årsmöte och konstituerande möte, haft sex st 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 lägger också upp inbjudningar till kommande aktiviteter på Facebook-sidan
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 på önskade aktiviteter, för att kunna få ett rikt och intressant
”Trädgårdsår 2020” som stämmer överens med era intressen.
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