
Verksamhetsberättelse för S:ta 

Ragnhilds trädgårdsförening 2019 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordf.: 

 

Tf ordf. 

 

Susanne Hertz del av 

året 

Marianne Biander 

resten av året 

Kassör: Stig Karlsson 

Sekreterare: Barbro Björklund   

Ledamot Gunnel Arvidsson Ledamot: Susanne Dahm 

Ledamot: Ann-Marie Ternstad 

Fredriksson 

Suppleant: Ingela Eckerberg 

Ledamot: Monica Hansson-

Johnsson 

Suppleant: Gurli Pintye 

 

Vid föreningens årsmöte den 12 februari på Stinsen deltog 30 personer. Föreningen bjöd på 

lätt förtäring. Trädgårdsexperten Lennart Froby från Svensk Trädgård berättade och visade 

bilder från Åkersberga trädgårdsförening. 

 

Antalet medlemmar var vid december månads utgång 99 st, familjemedlemmar 35 samt 

dubbelanslutna 5 st. 

 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. 

Förslag på styrelse och revisorer för 2019 har i samråd sammanställts av Ingegerd Edman. 
 

S:ta Ragnhilds aktiviteter under året i sammandrag 

Året inleddes med ett uppskattat föredrag och bildvisning under två kvällar i januari av Lena 

Lyrhag under tema ”Den gamla trädgården i Söderköping – bevara den väl!” 

 

Den 19 mars fick vi besök av Karina Brozinic som på Stinsen berättade och visade bilder 

under tema ”Världens vackraste trädgård”. Evenemanget lockade ett stort antal intresserade. 
 

Föreningens årliga växtförsäljning, den 25 maj vid Bielkegatan, lockade som vanligt ett stort 

antal köpare till våra uppskattade plantor. 

 

Den 25 maj invigdes även Barnens Trädgård. Det skedde på klassiskt vis med bandklippning 

som sedan följdes av olika aktiviteter under dagen. Barnen planterade örter och andra växter 

samt sådde frö i pallkragarna. Humlorna fick sitt eget hus med pool och bihotellet fick en del 

inredning. De första 50 barnen fick presentpåsar. 

Under sommarlovet ordnades för första gången en aktivitetsdag i Barnens trädgård för lediga 

barn med tre olika aktiviteter. Positiva föräldrar har visat stor uppskattning!  
 

Årets sommarresa söndag den 2 juni gick till Tranås. Vår förening var i år bjudna till Tranås 

trädgårdsförening, som under dagen bjöd på ett fullmatat program med besök i 

medlemmarnas trädgårdar. Tack Tranås förening för det! 

 

Lördag den 15 juni var det dags för ett utbytesbesök av Vårgåda trädgårdsförening. Våra 

medlemmar öppnade sina fina trädgårdar. Stort tack till er! Lunchen intogs på 

Stegeborgsgården.  



Föreningen har haft nio populära trädgårdsvandringar, som lockade ca 143 deltagare!  

De som öppnade sina trädgårdar var i år Ann-Sofie Lindh-Jansson, Sören Malmsten, Ingegerd 

Edman, Ann-Marie och Sivert Ahlström, Elsa Maria Nillrot, Abhay Devasthale, Åsa Aldén,  

Ewa Lövgren samt Lena och Niklas Lanzén. Stort tack till alla värdar och trädgårdsplanerare! 

 

Den 26 augusti åkte ett stort antal medlemmar till Norrköping för att få en mycket intressant 

guidning i Billbäcks trädplanteringar.  

 

Hösten avslutades med ett mycket uppskattat återbesök av Ylva Landerholm. Hon berättade 

och visade vackra trädgårds- och växtbilder. Avslutningsvis överlämnade hon generöst en 

växt till varje deltagare – och vi var många!! 

 

Föreningens hemsida är hela tiden under utveckling. Där hittar du alltid de senaste nyheterna 

www.st-ragnhilds-tradgard.se  

 

Vi har vid flera tillfällen under året fått våra aktiviteter synliga i informationsbladet ”På 

gång”. Vi tackar vår systerförening Örtagårdsföreningen för gott samarbete och god service i 

Örtagården under året. 

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan medför att föreningens kassa fått ett extra 

tillskott. Vi har även erhållit föreningsbidrag samt ett extra bidrag från Söderköpings 

kommun. 
 

 

Söderköping i januari 2020 

 

Styrelsen i S:ta Ragnhilds trädgårdsförening 

 

 

Marianne Biander 

Tf. ordförande 
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