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Verksamhetsberättelse 2018 för  

S:ta Ragnhilds trädgårdsförening  

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: Lars Sylvan 

Suppleant: Susanne Dahm  Suppleant: Monica Hansson-Johnsson 

 

Under året har två ledamöter, Lars Sylvan och Gunilla Östensson avgått av personliga skäl och de två 

suppleanterna har ersatt dem under resterande tid av året. 

 

Föreningens årsmöte hölls måndag 26 februari kl. 18.30 på Stinsen där man i samband med 
årsmötet även bjöds på lätt förtäring. Mötet avslutades med ett besök av krönikören Carina 
Glenning. 

Enligt den senaste noteringen från Riksförbundet Svensk Trädgård har föreningen 103 
medlemmar och 35 familjemedlemmar.  Styrelsen har under 2018 haft nio protokollförda 
möten samt ett extra möte med valberedningen. 

Valberedningens förslag på styrelse har sammanställts av Ingegerd Edman i samråd med den 
sittande styrelsen inför årsmöte. 

S:ta Ragnhilds program under året 2018 
 

Tisdagen den 20 mars fick vi besök av Åke Truedsson. Hans föreläsning om ”Odla din hälsa – 
om farligheter och nyttigheter” drog många åhörare. Ca 90 besökare fyllde Salong Ramunder 
som var bokad för kvällen. Vi passar samtidigt på att tacka vår medarrangör Idrott och Fritid 
som hjälpte till med lokal och marknadsföring samt Kaffebönan som stod för pausförtäring. 
Alltid lika roligt att kunna enas och samarbeta över ett gemensamt tema. 
 
Nordiska Trädgårdar i Älvsjö ägde rum 22-25 mars. Vi var flera medlemmar som träffades 
där, en del hade samåkt med egna bilar och en del hade valt bussalternativet.   

25 maj anordnade Föreningen Stadskärnan ”En dag för barnen”. Trädgårdsföreningen 
ordnade då som vanligt barnaktiviteter på temat ”Barn i trädgård”. Nytt för i år var att vi höll 
till på Korskullen intill lekplatsen. Här pågår arbete med att anlägga ”Barnens trädgård”. I år 
hade vi valt temat ”Sätt en planta!”. Barnen fick hjälpa till att plantera vackra blommor vid 
entrén till trädgården samt smultronplantor på det, som kommer att bli trädgårdens eget 
”Smultronställe”. Dessutom fick barnen chans att göra i ordning en egen blomplanta att ta 
med sig hem. Ta gärna en titt på vår hemsida där Barnens Trädgård har en egen flik. 

Lördagen 2 juni hölls den traditionsenliga växtförsäljningen i anslutning till och i samarbete 
med Örtagården.  
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Sommarresan för 2018 blev en tvådagarsresa 16-17 juni. Denna gång var målet Mittskåne. 
Resan innehöll så många varierande inslag, vi besökte allt från en prisbelönt villaträdgård, till 
en skogsträdgård med verkliga entusiaster som brann för sin verksamhet, till slott och 
herresäten med orangerier. Ett mycket uppskattat besök var hos Sissas föräldrar. En otrolig 
trädgård som utstrålade så mycket kärlek och värme att man ville stanna för alltid nästan. 
Stort tack till Sissa som guidade så bra genom ”mitt Skåne” 

Säsongens alltid lika populära trädgårdsvandringar har varit åtta till antalet.  I gammal god 
ordning har även Botanicus Lennart Fredriksson fått besök av vår förening. Hans kunnighet 
och vilja att dela med sig av sin kunskap är svårslagen.  

De som öppnade sina trädgårdar var: Lillemor Magnusson Söderköping, Marianne Carlsson 
Mogata, Sivan Helderud Ö. Ny Vikbolandet, Ann-Marie Ternstad Fredriksson S:t Anna, 
Ingegerd Edman Stenhägne Vänneberga, Gudrun och Göran Berg Svärtinge och Barbro 
Björklund Vänneberga Dammar. Stort tack er alla, ni är guld värda! Tack även till Barbro 
Björklund och Gunilla Östensson som ser till att dessa vandringar blir verklighet. 

Sammantaget har trädgårdsvandringarna denna säsong lockat och berikat 160 deltagare.  

En ny aktivitetsstyp – utbytesföreningar påbörjades söndagen 26 augusti. Det innebär att vi 
kan bjuda in en annan förening och att de i sin tur bjuder in vår förening. Då blir det möjligt 
att få besöka trädgårdar på annan ort men också att få inspiration av hur andra föreningar 
arbetar. Genom att bjuda tillbaka kommer det även att knytas en del kontakter, vilket alltid 
är trevligt! Vårt första utbytesbesök kom från Tranås Trädgårdsförening. En succé för oss och 
för dem. Vi fick möjlighet att visa upp vad för trevligt som finns hos oss. Tack till Birgitta Sääf 
som visade sin fina trädgård där en välsmakande fika kunde intas och Barbro Björklund 
inklusive ”professorn” som glatt berätta om sina böcker och projekt. Mycket lyckat alltihopa! 

Lunchen intogs på Vänneberga Gård, där kocken till vår förtjusning bullat upp med en 
underbar buffé. Eftermiddagen började med ett besök i Örtagården, därefter kaffe & våffla 
på Korskullen för att sedan avslutas i Barnens Trädgård.  

Detta kommer att bli en ”favorit i repris”, och jag hoppas verkligen att många från vår 
förening vill komma och förgylla dagen för våra besökare. Vi som deltog denna dag kan nog 
alla skriva under på att det var en kanondag. 

Vet någon vad Bokashi är? Det vet vi numera. Bokashi är ett sätt att förbereda organiskt 
avfall för snabb omvandling till jord och gödning helt utan kemikalier. Den 9 oktober kom 
Olle Gustavsson och trollband oss med sin kunskap i detta ämne. En del var redan invigda 
men väldigt många blev intresserade i denna, vad ska man kalla det, återvinningsmetod 
kanske? Roligt, intressant och berikande, helt rätt i tiden. Tack Olle, hoppas du vill komma 
fler gånger och berätta.  

Lördagen 27 oktober var det åter dags för Höstmarknaden på Korskullen. Väldigt roligt och 
omtyckt inslag. Återigen var vår satsning på de yngsta. Denna gång fick barnen prova på att 
sätta en hyacintlök i kruka för att sedan ta med sig hem. Barnen fick även plantera lökar i 
Barnens Trädgård så förhoppningsvis kommer det krokus och lite annat där i vår. 29 barn 
och en farmor planterade glatt. 
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Sista programpunkten hölls den 13 november 2018. Då kom Ylva Landerholm på besök och 
höll ett mycket uppskattat föredrag under temat ”Ett år att minnas och nya gäster till 
trädgård och fönster”. Kan redan nu berätta att Ylva kommer tillbaka under hösten 2019 om 
allt går som det ska. 

Vi har vid flera tillfällen under året fått våra aktiviteter synliga i informationsbladet ”På 
gång”. I övrigt annonserade vi i samband med växtförsäljningen på Stinsens och kommunens 
anslagstavlor. All information finns även tillgänglig på vår hemsida www.st-ragnhilds-
tradgard.se samt via Facebook. 

Vi tackar vår systerförening Örtagårdsföreningen för gott samarbete och god service i 
Örtagården under året. Vi tackar även Kulturkontoret/Medeltidscentrum, Idrott och Fritid, 
föreningen Stadskärnan samt Korskullens Camping för det gångna 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 2019 

 

 

Susanne Hertz , Ordförande  Marianne Biander, Vice ordförande 

 

 

Stig Karlsson, Kassör  Ann-Marie Ternstad Fredriksson, Sekreterare 

 

 

Gunnel Arvidsson, Ledamot  Barbro Björklund, Ledamot  

 

 

Susanne Dahm, Ledamot  Monica Hansson Johnsson, Ledamot 
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