
 

Verksamhetsberättelse för S:ta 
Ragnhilds trädgårdsförening 2016 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande: Susanne Hertz Vice ordförande: Marianne Biander 

Kassör: Stig Karlsson Sekreterare: Ann-Marie Ternstad Fredriksson 

Ledamot: Gunnel Arvidsson Ledamot: Gunilla Östensson 

Ledamot: Barbro Björklund Ledamot: Kristina Holmström 

Suppleant: Lars Sylvan Suppleant: Susanne Dahm 

 

Föreningens årsmöte hölls den 15 februari på Stinsen där man i samband med årsmötet även bjöd på 
lätt förtäring. Mötet avslutades med ett kåseri av Gunilla Dahlström ”lilla fruntimret”. 

Antalet medlemmar var 2016-12-31 103 medlemmar samt 32 familjemedlemmar. 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. 

Ett förslag på revisorer och styrelse för 2016 har sammanställts av Ingegerd Edman i samråd med 
styrelsen. 

S:ta Ragnhilds program under året 2016 
 

Den 14 mars höll Susann Nilsson ett bildföredrag med rubriken ”Vårflor – gränslös glädje under 
vinter/vår”. 

Nordiska Trädgårdar i Älvsjö ägde rum 21-24 april. 

Lördagen 21 maj höll vi enligt god tradition vår växtförsäljning i anslutning till och i samarbete med 
Örtagården. I år sammanföll det med föreningen Stadskärnans ”En dag för barnen” vilket vi inte var 
sena att anamma och anordnade ” Så ett frö” för våra yngsta medborgare. Mycket uppskattat! 

Sommarresan för 2016 gick till Kalmar och Öland. En fantastisk resa med något för allas intressen. Vi 
besökte privata trädgårdar såväl som handelsträdgårdar där de som ville kunde handla med sig 
härliga växter hem. Även ett besök på Solliden hanns med. Ett stort tack till researrangörerna för två 
underbara dagar. 

Säsongens alltid lika populära trädgårdsvandringar har varit tio till antalet.  I gammal god ordning har 
Botanicus Lennart Fredriksson fått besök av vår förening. Det är liksom ett måste någon gång under 
säsongen. Hans kunnighet och vilja att dela med sig av sin kunskap är svårslagen. Därefter åkte vi till 
Johnny Dahlgren i Loftahammar, en inspirationskälla för alla och en var. Hur är det möjligt? 

 

www.st-ragnhilds-tradgard.se 



Övriga som öppnade sina trädgårdar var: Åsa Höjefält i Snövelstorp, Ulla Händel i Östra Ryd, Ingegerd 

Edman i Venneberga By, Susanne Dahm på Morfars kulle, Ingrid Lundell i Vånga samt Siv Helderud.  

Tusen trädgårdar där flera medlemmar öppnade sina trädgårdar ingick också. Stort tack er alla! Ni är 

fantastiska allesammans. 

Ett nytt inslag i trädgårdvandringarna var ett besök i två koloniträdgårdar vid Stångån i Linköping. 
Väldigt intressant och givande! Ett inslag som kommer återkomma även under nästa säsong.  

Sammantaget har trädgårdsvandringarna denna säsong lockat och berikat 130 deltagare. 

Ännu en nyhet för 2016 var deltagandet i Höstmarknaden på Korskullen 8 oktober. Väldigt roligt och 
omtyckt inslag var återigen vår satsning på de yngsta. Denna gång var temat ”Sätt en lök”.  

Sista programpunkten som hölls den 16 november var ett annorlunda och intressant föredrag om 
fjärilar av Rolf Kokkonen. Många kommer efter det föredraget se dessa bevingade underverk med 
nya ögon. Föreningen bjöd på förfriskningar samt gratis växtlotteri i samband med föredraget. Även 
icke medlemmar var inbjudna till detta arrangemang. 

Vi har vid flera tillfällen under året fått våra aktiviteter synliga i informationsbladet ”På gång”. I övrigt 
annonserade vi i samband med växtförsäljningen i NT samt på Stinsens anslagstavlor vid föredrag på 
Stinsen. 

Vi tackar vår systerförening Örtagårdsföreningen för gott samarbete och god service i Örtagården 
under året. 

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan medför att föreningen fått ett extra tillskott. 
Föreningen har även fått bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård. Vi erhåller även föreningsbidrag 
från Söderköpings kommun. 

Söderköping januari 2017 

 

Susanne Hertz , Ordförande  Marianne Biander, Vice ordförande 

 

Stig Karlsson, Kassör  Ann-Marie Ternstad-Fredriksson, Sekreterare 

 

Gunnel Arvidsson, Ledamot  Barbro Björklund, Ledamot  

 

Gunilla Östensson, Ledamot  Kristina Holmström, Ledamot 

 

Lars Syvan, Suppleant  Susanne Dahm, Suppleant 
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