
   
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse för Helsingborgs Trädgårdsförening för år 2018 
 
Styrelse   
Ordförande  Lotta Friberg  
Vice ordförande  Inger Brandin Ingelstam 
Kassör   Inger Wittfjord 
Vice kassör   Per Hyllén 
Sekreterare  Maria Winberg Nordström 
Vice sekreterare Janet Fredrixon 
Ordinarie ledamöter Ninna Lindblad, Kerstin Stoltz, Ann-Marie Göransson 
Suppleanter  Lisbeth Hallbäck, Jennifer Bergqvist 
 
 
Övriga uppdrag i styrelsen 
Styrelsens representanter i stipendiefonden - Lotta Friberg, ordförande i fonden och Inger Brandin 
Ingelstam, ledamot. 
Medlemsadministration – Medlemsregistret och medlemskort: Inger Wittfjord och Janet Fredrixon.  
Program - Lotta Friberg, som har burit det huvudsakliga ansvaret, Lisbeth Hallbäck, Janet Fredrixon, 
Ninna Lindblad och Per Hyllén. 
Föredragen - Lokalbokning: Janet Fredrixon och Lotta Friberg. Inköp av lotter: Inger Wittfjord. Inköp 
av växter till lotteriet: Per Hyllén. Försäljning av lotter: Lisbeth Hallbäck. Inköp av fika: Kerstin Stoltz. 
Kaffekokning: Lars fredrixon och Ann-Marie Göransson. Inköp av muggar, fat, servetter, ljus mm: 
Inger Wittfjord.  
Utflyktskommissarie - Kerstin Stoltz och Ann-Marie Göransson. 
Öppna trädgårdar – Lotta Friberg. 
Kursansvarig - Olika medlemmar i styrelsen har ansvarat för olika kurser. 
Lökmarknad - Kerstin Stoltz, Lotta Friberg och Inger Wittfjord. 
Den stora trädgårdsfesten på Sofiero – Janet Fredrixon (sammankallande), Jennifer Bergqvist och 
Ann-Marie Göransson, Inger Wittfjord och Maria Winberg Nordström (Maria håller i cirklarna som 
externa aktörer skapar i föreningens monter). 
Trädgårdsrundorna 2017 - Maria Winberg Nordström (sammankallande), Inger Wittfjord och Lotta 
Friberg. Adjungerad till arbetsgruppen: Eira Fogelberg. Lotta Friberg samordnar granskning av 
trädgårdar som anmält intresse av att delta i rundorna. 
Bemanningsansvarig - Janet Fredrixon och Lisbeth Hallbäck. 
Styrelsens representant i valberedningen – Kerstin Stoltz. 
Föreningsbibliotek - Lotta Friberg och Kerstin Stoltz. 
Kommunikation - Hemsidan: Ninna Lindblad och Inger Wittfjord. Facebook - Ninna Lindblad, Jennifer 
Bergqvist och Maria Winberg Nordström. Instagram: Jennifer Bergqvist. Föreningens e-post: Maria 
Winberg Nordström. PR och pressansvarig: Ninna Lindblad. 
Föreningsutbyte - Kerstin Stoltz och Ann-Marie Göransson. 
Framtidsgrupp – Per Hyllén, Ninna Lindblad och Jennifer Bergqvist. 
 



Revisorer 
Bo Ekström och Liselotte Carlsson. 
Suppleant: Jen Lindkvist. 
 
Valberedning 
Ledamöter: Eva Ericsson och Lena Malmberg. Från styrelsen tillika sammankallande Kerstin Stoltz. 
Suppleant: Gunnel Fajersson. 
 
Hedersledamöter 
Annika Anderberg Boman, Ole Andersson, Krister Cedergren, Carl-Erik Olsson och Lars-Åke 
Gustavsson. 
 
Organisationstillhörighet 
Föreningen är fristående. 
 
Sammanträden under året 
Ordinarie årsmöte hölls den 14 februari i Maria församlingssal. Extra årsmöte hölls den 7 mars i 
Maria församlingssal.  Styrelsen har haft elva sammanträden under kalenderåret, varav tio möten där 
styrelsen har träffats och ett möte per capsulam.  
 
Medlemmar, årsavgifter och medlemsförmåner 
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till totalt 512, varav fem är hedersmedlemmar. Årsavgift 
har utgått med 150 kronor. 
 
Följande företag har under året givit medlemmar i Helsingborgs Trädgårdsförening tio procents 
rabatt vid inköp från sortimentet alternativt utvalda produkter eller produktgrupper: 
Akademibokhandeln Killbergs, Beijer Bygg på Berga, Butik Linnea på Linneaträdgården, Cedergrens & 
Co, Råå, www.enklablommor.se, Flora Linnéa Fredriksdal, www.frokungen.se, Hedenstorps, Knapp 
trädgårdsdesign, Kulla Gunnarstorps gårdsbutik, Nils Larssons maskinservice, Mellanmossens 
Perenner, MB-Plantshop i Landskrona, Mias trädgårdsbutik, Mångsgård Krukstopp i Rydebäck, 
Plantskolan i Ängelholm AB, Rolfs ateljé i Rögle, Rycketofta handelsträdgård, Sofiero Blomster & 
Trädgårdshandel, Tomatens hus, Välaplantor AB, Väla Trädgårdar, Ödåkra Uteplantor. 
 
Föreningens bokföring och dokumentation 
Merparten av föreningens bokföring och dokumentation om föreningens historia finns på 
Helsingborgs stads stadsarkiv. 
 
Stipendiefonden 
Helsingborgs Trädgårdsförening, och GRO har gemensamt en stipendiefond, vilken delar ut 
stipendium till personer, som är speciellt intresserade av trädgårdsskötsel och trädgårdsodling som 
en hjälp att finansiera såväl praktiska som teoretiska studier. År 2018 inkom åtta ansökningar. 
Stipendiat blev Anna Lindhagen som läser andra året av tre till trädgårdsingenjör vid SLU och som 
tilldelades stipendium på 6 000 kronor för studieresa till England.  

Trädgårdsrundorna 
För tredje året arrangerade Helsingborgs Trädgårdsförening Trädgårdsrundorna. Vårrundan hade 
premiär detta år och är den fjärde och senast tillkomna rundan. Nytt för året är också att kartan på 
webben och delar av hemsidan översatts till engelska. På uppstartsmötet för deltagarna  i april höll 
Ulrik Alm från Studiefrämjandet föredrag om vikten av biologisk mångfald och hur den kan gynnas.  
Deltagarna hade under säsongen möjlighet att få konkreta tips för den egna trädgården. 
Trädgårdsrundorna hade även samarbete med Naturskyddsföreningen genom att sprida deras folder 

http://www.enklablommor.se/
http://www.frokungen.se/


om biologisk mångfald. Antalet besök i de deltagande trädgårdarna uppskattas till cirka 38 000. 
Arrangemanget har skett i samarbete med Helsingborgs stad och Familjen Helsingborg.   
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är stabil. Kassören har upprättat resultat- och balansräkning som redovisas i 
separat handling. 
 
Hemsida, e-adress och sociala medier 
Föreningens hemsida: www.hbgtradgard.se uppdateras regelbundet med föreningens program, resor 
och kurser. Vid ändringar i programmet annonseras de på första sidan.   Information om föreningens 
aktiviteter och andra evenemang skickas till medlemmar och intresserade som lämnat sin e-
postadress. Föreningens e-adress är hbgtradgard@gmail.com  På föreningens Facebooksida läggs 
foton från trädgårdar och besök upp.  Föreningen har även ett konto på Instagram.  
 
 
Aktiviteter: 
 
Onsdag 17 januari. Föredrag: Rosens doft. 
Mischa Billing tog med åhörarna på en resa in i doftens värld och fördjupade kunskapen om flera av 
våra mest folkkära rosor. Hon delade också med sig av material från de doftanteckningar hon under 
sjutton år gjort under sina besök på Fredriksdals rosarium.  Föredraget var ett gemensamt 
arrangemang med Svenska Rosensällskapet avdelning Sydrosen. Till föredraget kom 89 betalande 
åhörare.  
 
Onsdag 14 februari. Ordinarie årsmöte i föreningen.   
Årsmötet hölls den 14 februari. Till årsmötet kom 55 medlemmar. 
 
Onsdag 28 februari. Studiebesök: Evenemang: Trädgårdssnack på Marconi 
På restaurang Marconi träffades medlemmar för trevliga samtal om trädgård över en bit mat.  Till 
trädgårdssnack kom 15 medlemmar.   
 
Onsdag 7 mars. Extra årsmöte. Föredrag: Äldre perenner bevaras i Nationella genbanken. 
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Linnea Oskarsson från Nationella genbanken om den 
perennsamling som finns bevarad i genbanken och om historien bakom växterna. Till föredraget kom 
20 personer.  
 
Onsdag 21 mars. Lökmarknad och föredrag: Skörda regnvatten. 
Eva Mathiasson, trädgårdstekniker, delade med sig av sin mångåriga erfarenhet av metoder för 
hållbar användning av vatten i trädgården. Till föredraget var Trädgårdsrundornas deltagare inbjudan 
att gå utan kostnad. Föredraget hölls i samarbete med Naturskyddsföreningen i Helsingborg. I pausen 
hölls den sedvanliga lökmarknaden där medlemmar kunde köpa höstblommande växter.  Till mötet 
kom 55 betalande åhörare samt 11 medlemmar från naturskyddsföreningen och 4 personer från 
trädgårdsrundorna. 
 
Lördag 24 mars. Evenemang: Gör din egen kruka eller krans. 
Hos Cindys Trädgård/Kusins Skafferi skapade medlemmarna egna kransar och krukarrangemang på 
tema vår eller påsk. I pysslet deltog 3 medlemmar. 

Onsdag 4 april. Studiebesök: Larssons Maskinservice. 
Ingvar Mann, trädgårdsmästare på Hvilans folkhögskola berättade om beskärning av träd och buskar. 
Medlemmarna bjöds av Larssons Maskinservice på mat och det fanns möjlighet att få sina verktyg 
slipade. Studiebesöket var mycket uppskattat.   

http://www.hbgtradgard.se/
mailto:hbgtradgard@gmail.com


Onsdag den 11 april. Föredrag: Fantastiska buketter. 
I en innehållsrik och fartfylld blomstershow visades många och olika sätt att skapa buketter blandat 
med praktiska tips om hur att bäst ta hand om blommorna för längre hållbarhet. Till föredraget kom 
62 betalande medlemmar.  
 
Söndag 29 april. Trädgårdsrundorna: Uppstartsmöte för deltagarna. 
På Linneaträdgården hölls uppstartsmöte med deltagarna i Trädgårdsrundorna med information och 
utdelning av material. Ulrik Alm från Studiefrämjande berättade om hur trädgårdarna kan gynna 
biologisk mångfald.  
 
Lördag 5 maj. Resa: Vårtur i Kullabygden. 
Under en bussresa i närområdet besöktes både privata trädgårdar och plantskolor.  På resan deltog 
39 medlemmar.  
 
Lördag 13 maj. Växtmarknaden på Hildings Have. 
Tillsammans med Rhododendronsektionen genomfördes den återkommande vårliga växtmarknaden 
på Hildings Have. Medlemmar i de båda föreningarna sålde av sitt överskott och både medlemmar 
och allmänhet hade möjlighet att handla.   
 
Lördag 19 maj. Trädgårdsrundorna: Vårrundan. 
Vårrundan var första rundan ut för året.  Besökarna bjöds trädgårdar med vårblommande lökväxter, 
perenner rhododendron, buskar och träd.  
 
Söndag 27 maj. Öppen trädgård. 
Ewa och Bengt Sonesson i Ödåkra öppnade sin försommarträdgård för föreningens medlemmar att 
inspireras av.  
  
Lördag 2 juni till torsdag 7 juni. Resa: Resa till Provence. 
Under några innehållsrika dagar besöktes trädgårdar, städer och byar med historia, vacker natur och 
kultur.  Resan var fulltecknad innebärande att 50 medlemmar deltog. 
 
Onsdag 6 juni.  Aktivitet: Nationaldagsfirande på 100-årsjubilerande Fredriksdal. 
Trädgårdsföreningen deltog i nationaldagsfirandet på Fredriksdal genom demonstration 
sticklingsförrökning av pelargoner och två blomsterprydda bord. Det var stort intresse för 
pelargonförökningen och det var många besökare som slog sig ner för att fika eller vila vid de bord 
som föreningen dukat upp.  
 
Lördag 16 och söndag 17 juni. Trädgårdsrundorna: Stora rundan. 
Torkan hade satt spår men deltagande privata trädgårdar, koloniträdgårdar, plantskolor och parker 
runt om i nordvästra Skåne hade ändå mycket att erbjudan tillresta trädgårdsintresserade.   
 
Söndag 24 juni. Styrelsens egen aktivitet.  
Styrelsens egen resa gick till Helsingör för att träffa företrädare för trädgårdsföreningen i Helsingör, 
Helsingörs Havefreaks.  Tre helt olika trädgårdar besöktes.  
 
Lördag 11 augusti. Resa: Sensommartur till Söderslätt. 
Resan bjöd på olika typer av trädgårdar. Det fanns trädgårdar i olika storlekar, de som låg nära kusten 
och trädgårdar som låg en bit in i landet. Även företag besöktes för möjlighet att handla växter, mat 
och vackra ting. På resan deltog 55 medlemmar.  

Onsdag 15 augusti. Studiebesök: Guidad tur på Alnarp. 
Studiebesöket ställdes in på grund av för få anmälda.  



Fredag 24 till söndag 26 augusti. Evenemang: Den stora Trädgårdsfesten på Sofiero.  
Rubrik för årets monter på den Stora Trädgårdsfesten var: En plats att blomma ut och vakna till liv i. 
montern var uppbyggt av en stor cirkel av sju pallkrage. Varje pallkrage var målad i en regnbågens 
färger, med färgmatchade växter och vimpel. I mitten av den stora cirkeln fanns ett flerbostadshus 
för fåglar målat i samma färger. Därutöver fanns tretton cirklar skapade av medlemmar och 
trädgårdsföretagare. I likhet med tidigare år innehöll montern tält, fotoskärm, lastpallslounge, lotteri, 
bord med medlemsinfo, bord med info om Trädgårdsrundorna och savannlåda för barn. 
Rådgivningen återkom också och även detta år i växthuset invid lustträdgården. Tack till rådgivarna 
och sponsorerna.  
 
Rådgivarna: Linda Ekborg, Pernilla Fogelberg, Sara Hall, Cecilia Tidstrand, Bodil Åsberg 

Skaparna av cirklar: Jennifer Bergkvist, Nilgun Fernehall, Per Hyllén, Evalill Isaksson, Cornelius 
Nordström, Josefine Pedersen, Christin Pfeiffer, Rhododendronsektionen, Maria Winberg Nordström, 
Anna Wisala. 

Lördag 1 och söndag 2 september. Trädgårdsrundorna: Sensommarrundan.  
Den långvariga torkan hade gjort att trädgårdarna tagit skada. Rundorna hålls ändå som planerat. 
Men det anordnades ingen särskild pressvisning. 
 
Lördagen 15 september Kurs: Florist för en dag.  
Kursen ställdes in på grund av för få anmälda. Istället gavs medlemmarna möjlighet att delta i annan 
kurs tillsammans med andra. 
 
Onsdag 26 september. Lökmarknad och föredrag: Mitt år på Sofiero - Jubileumsträdgård och 
praktplanteringar. 
Mona Wembling, landskapsarkitekt och tidigare lärare på SLU, Alnarp, berättade om sina projekt på 
Sofiero under år 2016. Om Jubileumsträdgården, det stora lökfloret under det året och om 
sommarblomsplanteringen. I pausen hölls den återkommande försäljningen av vårblommande växter.  
Till föredraget kom 48 betalande åhörare.  
 
Lördag 6 oktober. Trädgårdsrundorna: Månskensrundan. 
Besökarna bjöds inspiration och tips på hur levande ljus, eldfat och elektrisk belysning kan användas i 
en trädgård för att skapa stämning.    

Onsdag 17 oktober. Föredrag: Gröna sköna rum. 
Trädgårdsprofilen och designern Heidi Palmgren berättade om enkla och snabba sätt att förändra sin 
trädgård. Åhörarna fick idéer, kunde ställa frågor och ta med enkla tips hem till det egna gröna 
rummet. Till föredraget kom ett 70-tal betalande besökare. Därutöver deltog deltagare från 
trädgårdsrundorna. 

Onsdag 31 oktober. Evenemang: Trädgårdssnack 
Trädgårdssnack med utbyte av tankar om trädgård och allt annat som hör därtill på restaurang 
Marconi. Till Trädgårdssnack kom åtta personer.  
 
Onsdag 21 november. Föredrag: Rosor i Kina - att njuta av och förundras över 
Lars-Åke Gustavsson, projektledare för POMs nationella rosinventering, berättade om och visade 
bilder på rosor och annat från en resa till rosens hemland. Föredraget började i Yunnans natur och 
äldre kulturmiljöer och avslutades i den moderna storstadens trädgårdar och plantskolor i Peking.  
Till föredraget kom 43 betalande åhörare. 



Onsdag 29 november. Julpyssel och föredrag: Grodd och skott. 
Annika Christensen och Jonas Bendroth visade hur alla med endast en matsked frön, vatten och lite 
kunskap kan odla egna groddar och skott. Åhörarna bjöds att smaka bröd och smoothies med 
groddar samt ett dussintal olika sorters groddar. Före föredraget bjöds glögg och möjlighet att göra 
egen julkruka. Växter kunde köpas på plats och föreningen bjöd på jord, mossa och pynt. Till 
föredraget kom 39 betalande åhörare. 

 
 
Våra föreläsningar har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet. 
 
 
Slutord 
Styrelsen tackar alla som medverkat vid de olika aktiviteterna. Tack till Fredriksdal och Sofiero. 
 
Helsingborg i januari 2019 
 
 
 
Lotta Friberg   Inger Brandin Ingelstam   Per Hyllén  
 
 
 
 
Janet Fredrixon                  Ninna Lindblad        Ann-Marie Göransson
  
 
 
 
Kerstin Stoltz   Maria Winberg Nordström    Inger Wittfjord 
 
 
 
 
Jennifer Bergqvist Lisbeth Hallbäck  
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