
Verksamhetsberättelse för S:ta 

Ragnhilds trädgårdsförening 2014 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande: Marianne Biander Kassör: Stig Karlsson 

Sekreterare: Ann-Marie-Ternstad-

Fredriksson 

Ledamot: Gunilla Östensson 

Ledamot Gunnel Arvidsson Ledamot   Lars Sylvan 

Ledamot: Barbro Björklund Suppleant: Susanne Hertz 

Ledamot Kristina Holmström Suppleant  Ann-Mari Ahlström 
 

Vid föreningens årsmöte den 12 februari på Stinsen deltog 28 personer. Föreningen bjöd på 

lätt förtäring. Trädgårdsexperten Henrik Morin föreläste och visade bilder under temat ”Med 

såg och sekatör i trädgårdens finrum”. 

 

Antalet medlemmar var 2014-12-31 94 medlemmar och 24 familjemedlemmar. 
 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. 

Föreningen har under året inte haft någon av medlemmarna vald valberedning. Ett förslag på 

revisorer och styrelse för 2015 har i samråd sammanställts av Ingegerd Edman och styrelsen. 
 

S:ta Ragnhilds program/tips för året 2014 

Under tre kvällar i februari/mars höll Pia Carstens en uppskattad keramikkurs i tillverkning av 

små trädgårdsprydnader.  
 

Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö ägde detta år rum 20-23 mars. 
 

Den 5 april presenterade vi vår förening med bildspel, monterskärmar med vackra växtbilder 

samt trädgårdsinformation på en trädgårdsdag som Stinsen arrangerade. Lena Israelsson 

föreläste parallellt om cityodling och grönsaksodling. 
 

Den 18 maj åkte medlemmar på en endagsresa till Linudden, en privat trädgård med 

plantskola samt en privat trädgård i Nävekvarn. 

 

Den 27 maj besökte vi en av våra favoritträdgårdar Botanicus. Där fick vi möjlighet att 

inhandla plantor till humana priser. 
 

S:ta Ragnhilds fina växtförsäljning var detta år den 31 maj. Årets växtförsäljning inbringade 

ett gott tillskott till föreningens kassa. 

 

Den 29 juni arrangerade Svensk Trädgård ”1000 trädgårdar”. 
 

Årets trädgårdsresa den 2-3 augusti till Ockelbo blev snabbt fullbokad. Förutom Wij 

trädgårdar besökte vi Drömparken i Enköping, en fuchsia-entusiast i Björklinge  samt 

Linnéträdgården i Uppsala. Resan var mycket välplanerad med intressanta trädgårdar samt väl 

valda mat/fikaställen.  
 

 
www.st-ragnhilds-tradgard.se 

 
 

http://www.st-ragnhilds-tradgard.se/


Svensk Trädgårds ”Sommarmöte 2014” var detta år den 1-3 augusti i Umeå/Lycksele. 

 

Några tidigare annonserade programpunkter har utgått beroende på för dålig anslutning. 
 

Föreningen har haft sex populära trädgårdsvandringar, som lockade ca 135 deltagare!  

Förutom dessa deltog Barbro Björklund och Ann-Marie Ahlström i Trädgårdsamatörernas 

visning av sina trädgårdar. 

De övriga som öppnade sina trädgårdar var Bernt och Lillemor Appelvang, Ingegerd Edman, 

Ulla Händel, Kristina Holmström, Gudrun och Göran Berg samt Sivan Helderud. Stort tack 

till alla värdar och trädgårdsplanerare! 

 

Hösten avslutades med ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen. Den 16 oktober 

kom Eva Stenvång-Lindqvist till Stinsen och bildföreläste om ”Fåglarnas trädgård”. Vi fick 

lära oss hur vi kan locka fåglar till vår trädgård under årets alla månader.   
 

 Turistbyrån inbjöd föreningar i Söderköping till en julgranstävling i november. Några ur 

styrelsen använde de kunskaper de fått vid föredraget om fåglarnas trädgård. Mottot till S:ta 

Ragnhilds gran var ”Fåglarnas GOD JUL”. Granen kläddes med allahanda fågelgodis. Granen 

väckte många förbipasserandes uppskattning, dock räckte inte rösterna för att vinna tävlingen. 

Fler medlemsröster hade behövts!  
 

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. Föreningen har även fått bidrag från Riksförbundet som ersättning vid aktiviteter. Vi 

erhåller även föreningsbidrag från Söderköpings kommun. 
 
 

Söderköping i januari 2015 
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