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Verksamhetsberättelse S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening 2020 

I S:ta Ragnhilds Trädgårdsförenings syftesparagraf står det: Att under trivsamma former öka 
vårt kunnande om trädgård. För år 2020 vill styrelsen framlägga följande 
Verksamhetsberättelse: 

Året har präglats av en pandemi, som gjort att vi haft starka restriktioner från myndigheter när 
det gäller att träffas fysiskt. En stor del av föreningens medlemmar är också i åldern för att vara 
riskgrupp. Medlemmar, liksom de flesta andra i samhället, har isolerats. Detta har inneburit att en 
hel del av de i verksamhetsplanen planerade aktiviteterna har fått ställas in. Det har också 
inneburit ett ökat trädgårdsintresse i samhället, där mer tid har ägnats i den egna trädgården.  

Antalet medlemmar var vid december månads utgång 136, varav 34 var familjemedlemmar samt 
5 dubbelanslutna.  

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten, varav 8 varit på distans.  

Förslag på styrelse och revisorer för 2021 har i samråd sammanställts av Birgitta Sääf.  

Under året har vi övergått till att använda Riksförbundet Svensk Trädgårds nya medlemsregister 
fullt ut, och skrotat den lokala matrikeln. Från det nya registret har vi bland annat gjort 
nyhetsbrev till medlemmarna. 

Lena Lyrhag bjöd 22 januari återigen in till en intressant kväll med föredrag och bildförevisning 
under temat ”Den gamla trädgården i Söderköping – bevara den väl!” Stämningen var härlig 
bland de 14 deltagarna. Lena tog oss tillbaka i tiden och vackra bilder från en svunnen tid, i 
Söderköping, fick leva upp igen. Familjer och personer som älskat sin trädgård tog plats på 
filmduken. Kvällen fick en extra dimensions då vi fick vara i Ingela Eckerbergs hus som tidigare 
inrymt trädgårdsmästarfamiljen Nyström. Historien var påtaglig.  

På årsmötet 26 februari i S:t Laurentii församlingshem deltog 35 medlemmar. Där valdes nya 
styrelsemedlemmar: Ola Bixo – ordförande/nyval, Stig Karlsson Kassör/omval, Susanne Dahm 
– ledamot/omval, Marianne Biander- ledamot/omval, Ingela Eckerberg-suppleant/omval. Vi 
firade lite extra med exotisk planka, kaffe o kaka, då föreningen fyllde 20 år. Henrik Morin -
POM-Programmet för odlad mångfald – höll ett bildföredrag under temat ”Växterna från förr – 
en levande skatt för vår tids trädgårdar.”  
 
Årets trädgårdsvandringar har varit uppskattade avbrott i isoleringen. Att mötas utomhus i 
friska luften där det varit möjligt att hålla distansen och risken för smittspridning varit minimal 
har lockat många. Vi har 12 tisdagar under sommaren besökt 13 trädgårdar från 2 juni till 15 
september – njutit av alla vackra växter och planteringar, kunnat köpa plantor, grönsaker och 
även gödsel, fått många tips och idéer till våra egna odlingar och trädgårdar. Det har varit 
varierande deltagande, men de flesta har haft 20-30 besökare. Ett stort tack till alla som så 
generöst haft besök av oss:  
Kerstin Hellberg, Anna Tjäder, Ulla Händel, Susanne Dahm, Ewa Lövgren, Catharina Markkula, 
Helena Boethius, Ida Stockberg, Ingegerd Edman, Siv Helderud, Gunilla Gernandt Bark, Helene 
Bark och Hanna Nilsson Ullström. Ewa Löfgren var den som utanför styrelsen arbetat med 
planeringen. 
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Barnens trädgård fick också anpassa verksamheten efter pandemin. Det betydde att mycket 
vanligt fick avstyras och udda lösningar fick tänkas ut. En dag för barnen, den 30 maj i 
Söderköping, kunde inte genomföras som det var tänkt. De som bokat att ordna arrangemang 
under denna dag, blev ombedda att försöka erbjuda någon form av aktivitet till barnen. I 
arbetsgruppen ”Barnens Trädgård” fick vi nu tänka till. Det ställdes ut fröpåsar och sticklingar, 
33 plantor och 65 fröpåsar. Odlingsråd och påsar att bära hem gåvorna i fanns också på bordet. 
Idépärmen ”Tips till unga odlare” var tillgänglig, för egen bläddring och inspirationsstund. Det 
mesta tog slut under dagen och resterande försvann under kommande vecka. Idépärmen har 
blivit uppdaterad och alla bladen inplastade. Krassen, vid entrén, blev planterad men utan hjälp 
av barn. Korskullen Camping har gjutit en kanal, rensat ogräs, gjort fler staketfigurer och börjat 
plantera humle. Det roliga är att besökare har kommit och njutit i trädgården. Fler önskningar har 
lämnats in, blivit inplastade och hängts upp i Skojan. Odlingslådorna har använts av skolbarn. Så 
summan av detta år är att det ändå har hänt saker, fast på lite annorlunda vis. 

Ett uppskattat trädgårdsföredrag på distans med trädgårdsdesigner Ylva Landerholm, prövade 
vi på 7 december. Hon pratade om och visade bilder på fina kombinationer av gammeldags 
lättskötta växter. Bland annat kombinationer av rosor och perenner. Efteråt hade vi frågestund. 
Vi var 22 deltagare.   

Hemsidan, www.st-ragnhilds-tradgard.se, har hållits levande och där finns rapporter med 
bilder från årets aktiviteter. Även facebookgruppen st-ragnhilds-trädgårdsförening är aktiv med 
sina 71 medlemmar där många lägger ut trevliga bilder från sina egna trädgårdar. 

Söderköping i februari 2021  
Styrelsen i S:ta Ragnhilds trädgårdsförening 

Ola Bixo    Stig Karlsson 
Ordförande    Kassör 
 
Monica Hansson-Johnsson   Barbro Björklund 
Vice ordförande   Sekreterare 
 
Marianne Biander   Ann-Marie Ternstad Fredriksson 
Ledamot    Ledamot och webansvarig 
 
Gunnel Arvidsson   Susanne Dahm 
Ledamot och matrikelansvarig  Ledamot och webansvarig 
 
Gurli Pintye    Ingela Eckerberg 
Suppleant    Suppleant 


