
Verksamhetsberättelse för S:ta 

Ragnhilds trädgårdsförening 2015 
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 11 februari på Nyströmska skolan deltog 19 personer. 

Föreningen bjöd på lätt förtäring. Lise-Lotte Björkman från Svensk Trädgård höll ett  

intressant  bildföredrag. 

Antalet medlemmar var 2015-12-31 92 medlemmar samt 30 familjemedlemmar. 
 

Styrelsen har under året haft 7 möten varav 6 protokollförda. 

 

Ett förslag på revisorer och styrelse för 2015 har i samråd sammanställts av Ingegerd Edman 

och styrelsen. 
 

S:ta Ragnhilds program/tips för året 2015 

 

Den 18 mars kom Johnny och Birgitta till Stinsen och visade bilder och pratade om sin 

fantastiska trädgård i Loftahammar. 
 

Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö ägde detta år rum 26-29 mars. 
 

Den 9 april startade Lars Hedenström en fotocirkel som hade ytterligare två intressanta och 

lärorika träffar där vi lärde oss att hur vi fångar fina växtbilder. 
 

Den 30 maj i Örtagården var det växtförsäljning i hällande regn. Nyinköpta tält kom väl till 

pass.  Trots regnet utföll försäljningen väl. Nytt för året var att växtodlarna fick behålla 10:- 

per egen såld planta.  
 

Den 27 juni åkte vi på sommarens trädgårdsresa. Vi besökte i år tre unika öppna trädgårdar i 

Södermanland: Mobys blommande berg i Flen, Sehlins zonknäckarträdgård och familjen 

Nöms blommande skogsbacke, båda i Eskilstuna samt Löta trädgårdscenter  i Eskilstuna med 

specialitet på rosor. Tack till arrangörerna för de väl valda trädgårdarna!  
 

Den 11 juli besökte vi paret Dahlgren i Loftahammar och fick med egna ögon se de magnifika 

odlingarna. 
 

Årets populära trädgårdsvandringar inleddes i Botanicus hos Lennart Fredriksson. De övriga 

som öppnade sina trädgårdar var som följer:  Kerstin Sernefalk i Björsäter, Sören Malmsten i 

Kimstad, Ann-Marie Ternstad-Fredriksson i S:t Anna, Ann-Marie Ahlström (vid två tillfällen) 

i Norrköping, Gunilla Östensson på Vikbolandet och Ingegerd Edman i Venneberga 

Stort tack till alla värdar och trädgårdsplanerare! Föreningens trädgårdsvandringar lockade ca 

130 deltagare! 

 
www.st-ragnhilds-tradgard.se 

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


 

Höstens sista programpunkt var Susann Nilsson, som den 24 november kom till Stinsen och 

höll ett mycket roligt och lärorikt bildföredrag. Föreningen bjöd även på gratis växtlotteri 

samt förfriskningar. Föreningen inbjöd även icke medlemmar att delta i detta arrangemang. 

Föreningens trädgårdsvandringar lockade ca 130 deltagare!  

 

En tidigare annonserad programpunkt gemensam med Naturskyddsföreningen utgick. 
 

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. 

 

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan medför att föreningens kassa fått ett extra 

tillskott. Föreningen har även fått bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård som ersättning 

vid aktiviteter. Vi erhåller även föreningsbidrag från Söderköpings kommun. 
 

Söderköping i januari 2016 
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