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Verksamhetsberättelse S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening 2021
I S:ta Ragnhilds Trädgårdsförenings syftesparagraf står det: Att under trivsamma former öka 
vårt kunnande om trädgård. För år 2021 vill styrelsen framlägga följande Verksamhetsberättelse:

Året har åter präglats av pandemin, som gjort att vi haft starka restriktioner från myndigheter när 
det gäller att träffas fysiskt. Det innebär att vi för andra året i rad hoppat över växtförsäljning, 
trädgårdsresor och utbyte med andra trädgårdsföreningar. I stället har vi under 2021 haft något vi 
kallar Trädgårdsträffar-digitalt. Vi arrangerade nio ”Trädgårdsträffar” på zoom. Träffarna 
utgick från enkla filmer vi producerade själva på 15-20 minuter vardera. Varje film gjordes hos en 
medlem eller i något annat intressant på hemmaplan. Efter filmen har vi haft samtalsstund om 
det aktuella ämnet då kända trädgårdsprofiler deltagit; Farbror Grön, Liselott Roll, Mats 
Runeson, Inger Palmstierna, Hella Nathorst-Böös, Eva Robild, Maj-Lis Pettersson, Gunnel 
Carlson och Ylva Landerholm.

På vår hemsida, http://st-ragnhilds-tradgard.se finns alla nio filmerna att se igen med 
minnesanteckningar från träffarna. Det har totalt varit 63 personer som deltagit vid något eller 
några av träffarna som haft 15-33 deltagare per träff. Under träffen har ambitionen varit att det är 
mer ett samtal än en föreläsning och att så många som möjligt ska vara aktiva. Det är 20 personer 
som varit med i någon av filmerna, och ytterligare ett par har varit med i arbetsgruppen. Vi har till 
Kustlandet, Leaderområdet som stått för finansieringen av bland annat trädgårdsprofilernas 
medverkan, redovisat 461 ideella arbetstimmar utöver själva träffarna. Förutom de som tittat på 
filmerna på träffen är det många som tittar på filmerna i efterhand på Youtube, via vår hemsida. I 
skrivande stund leder filmen om Jord, kompost och bokashi med 808 visningar. 

Även år 2021 kunde vi, trots fortsatt pandemi, genomföra våra populära trädgårdsvandringar. 
Under 11 tisdagseftermiddagar/kvällar, med första besök 25 maj och sista besök den 17 augusti, 
genomfördes besök hos tio olika trädgårdar av olika karaktär och storlek. Av väderskäl var 2 av 
de 11 besöken i samma trädgård, hos Åsa Höjefelt, därav 11 besök i 10 trädgårdar. Vi kunde 
träffa likasinnade trädgårdsintresserade och utbyta erfarenheter och idéer, precis som vanligt. 
Med drop-in-tider kunde vi sprida besökstätheten och undvika trängsel och smittrisk. Varmt tack 
till: Åsa Höjefelt, Inger Larsson, Britt Näslund, Ida Stockberg, Gurli Pintye, Helena Boethius, 
Emma Falebrant, Anna Tjäder, Pia Carstens och Barbro Björklund, för att ni öppnade era 
trädgårdar för oss. Ewa Lövgren planerade och bokade trädgårdsvandringarna.

Årsmötet 1 juni var på zoom-länk och hade 17 deltagare. Ingegerd Edman valdes att leda mötet. 
Till nya styrelsemedlemmar valdes: Ewa Lövgren sekreterare/nyval, Kerstin Lindvall 
ledamot/omval, Monica Hansson Johnsson viceordförande/omval, Anne-Marie Ternstad-
Fredriksson ledamot/omval och Ylva Landerholm suppleant/nyval. 

Barnens trädgård fick också anpassa verksamheten efter pandemin. En aktivitet var att anlägga 
en barnens sommaräng, vilket också blev tema för trädgårdsträffen-digitalt i slutet på maj.

Ett 30-tal medlemmar deltog på ett uppskattat besök i fruktträdgården på Djurö gård, där en 
mycket entusiastisk och kunnig Per Djervf Notklev tog emot oss 27 september. Per guidade oss 
genom trädgården, berätta om den och de ca 200 fruktträden där.
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Till Åke Truedssons trädgårdsföredrag om Grönsaksodling i Salong Ramunder 30 november 
kom ett 30-tal åhörare.

Årets aktiviteter har genomförts i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Vi engagerade oss i frågan kring kommunernas avgiftsbeläggning av användning av 
kökskompostering och bokashi och kopplade ihop den frågan med användningen av torv i 
odlingarna och dess påverkan på klimatet. Detta har lett till att frågan tas upp i FOR 
(Fritidsodlingens Riksorganisation).  

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 92 medlemmar där många lägger ut trevliga bilder från sina egna trädgårdar.

Antalet medlemmar var vid december månads utgång 147, varav 33 var familjemedlemmar samt 
6 dubbelanslutna. 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten, varav 6 varit på distans. En planeringsdag 
har genomförts under hösten.

Under året har vi gjort 27 nyhetsbrev till medlemmarna. 
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