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Verksamhetsberättelse 2017 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: Kristina Holmström 

Suppleant: Lars Sylvan  Suppleant: Susanne Dahm 

 

Föreningens årsmöte hölls den 23 februari på Stinsen där man i samband med årsmötet 
även bjöd på lätt förtäring. Mötet avslutades med ett föredrag ”Tid för trädgård” av 
Botanicus Lennart Fredriksson. 

Antalet medlemmar var 2017-12-31 102 medlemmar. Styrelsen har under året haft åtta 
protokollförda möten. 

Ett förslag på revisorer och styrelse för 2017 har sammanställts av Ingegerd Edman i samråd 
med styrelsen. 

S:ta Ragnhilds program under året 2017 
 

I samarbete med Kulturkontoret/Medeltidscentrum och Folkuniversitetet fick vi 5 april höra 
ett mycket intressant föredrag landskapsarkitekt Åsa Wilke. Villaträdgårdens historia – ett 
150-årigt perspektiv.  
 
Nordiska Trädgårdar i Älvsjö ägde rum 6-9 april. Vi var flera medlemmar som träffades där, 
en del hade samåkt med egna bilar och en del hade valt bussalternativet. Flera bussbolag 
ordnar mässresor. 

Lördagen 20 maj hölls den traditionsenliga växtförsäljningen i anslutning till och i samarbete 
med Örtagården. Även i år sammanföll det med föreningen Stadskärnans ”En dag för 
barnen”. Vi upprepade 2016 favorit och anordnade ” Så ett frö” för våra yngsta medborgare. 
Mycket uppskattat! Detta år utökande vi även med en liten tävling/utmaning att odla fram 
Söderköpings högsta solros. Vår samarbetspartner i samband med den tävlingen var 
Korskullens camping. Stor eloge till dem! Vinnarna blev premierade och fick sina diplom 
under Östgötadagarna. 

Sommarresan för 2017 gick redan lördagen 17 juni. Detta år höll vi oss nästan på 
hemmaplan. En fantastisk resa på alla sätt. Vi besökte privata trädgårdar såväl som 
handelsträdgårdar där de som ville kunde handla med sig härliga växter hem. Särskilt 
Ekhagens perenner i Rök var ett lyckokast. Jättefina plantor och sommarens bästa ”gofika”. 
Alla andra stopp på resan var också väl värda ett besök och jag tror nog att alla som var med 
på resan håller med om att våra resesamordnare gör ett alldeles utmärkt arbete när de 
lyckas hitta så fina platser för våra besök. Stort tack.! 
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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.  

Övriga som öppnade sina trädgårdar var: Åsa Höjefält i Snövelstorp, Anita Thedwall i Gusum, 
Ingegerd Edman Stenhägne Venneberga, Bengt och Lillemor Appelvang i Söderköping, 
Gunnar och Harriet Tibbling i Söderköping, Birgitta Sääf Mariehov, Gertrud Bjureström i 
Mogata samt Ingrid Karlsson i Tomtsätter. Stort tack er alla! Ni är fantastiska allesammans.  

Förra årets inslag i trädgårdvandringarna med ett besök i en koloniträdgård upprepades 
även i år. Denna gång besöktes Skarptorps koloniområde i Norrköping - ett över 70 år 
gammalt och synnerligen välskött område. Ordföranden Jerker Thorstensson tog emot oss, 
25 deltagare, och berättade om koloniområdet. Han ledsagade oss genom områdets 
labyrinter. 134 täppor med tillhörande stugor och stor variation gav oss mycket att titta på.  

Sammantaget har trädgårdsvandringarna denna säsong lockat och berikat 222 deltagare. 
Rekord! 

Lördagen 28 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 
göra en fin fågelmatare till våra vänner småfåglarna. De fick dessutom möjlighet att ställa ut 
en fin pumpa i vår pumpautställning.  

Sista programpunkten hölls den 14 november och var ett nytt inslag i vår verksamhet då vi 
tyckte att det behövdes något som lyste upp under den mörka årstiden. Vi bjöd in till en liten 
föreningsträff i all enkelhet med trädgårdsprat och fika. Platsen för detta var Mangelgårdens 
kök som vi för kvällen fick låna av Korskullens camping. Redan i januari 2018 kommer det ett 
nytt tillfälle. 

Under året har vår fototävling VACKRA VÄXTER pågått, vinnarna kommer att presenteras och 
premieras på årsmötet 2018.  

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. Den uppmärksamme har kanske även noterat att vår logga har uppdaterats 
och hemsidan har fått en ny utformning.  

Vi tackar vår systerförening Örtagårdsföreningen för gott samarbete och god service i 
Örtagården under året. Vi tackar även Kulturkontoret/Medeltidscentrum, 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. 
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Söderköping januari 2018 

 

 

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 Sylvan, Suppleant  Susanne Dahm, Suppleant 


