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Övriga uppdrag i styrelsen
Styrelsens representanter i stipendiefonden - Lotta Friberg, ordförande, och Inger Brandin Ingelstam,
ledamot.
Medlemsadministration – Medlemsregistret och medlemskort: Inger Wittfjord och Janet Fredrixon.
Program - Skriva program och lämna till layout och tryck: Lotta Friberg med assistans av Lisbeth
Hallbäck och Janet Fredrixon. Utskick av program: Inger Wittfjord.
Föredragen - Lokalbokning: Lotta Friberg. Inköp av lotter: Janet Fredrixon. Inköp av växter till
lotteriet: Per Hyllén. Inköp av fika: Kerstin Stoltz. Kaffekokning: Lars Fredrixon, Lotta Friberg och AnnMarie Göransson. Inköp av muggar, fat, servetter, ljus mm: Janet Fredrixon. Bemanningsansvarig vid
föredrag mm: den eller de som ansvarar för respektive arrangemang.
Utflyktskommissarie - Kerstin Stoltz och Ann-Marie Göransson.
Öppna trädgårdar – Lotta Friberg.
Kursansvarig - Olika medlemmar i styrelsen har ansvarat för olika kurser.
Lökmarknad - Kerstin Stoltz och Inger Wittfjord.
Den stora trädgårdsfesten på Sofiero – Janet Fredrixon (sammankallande), Jennifer Bergqvist och
Ann-Marie Göransson. Bemanningsansvarig: Janet Fredrixon och Lisbeth Hallbäck.
Trädgårdsrundorna 2017 - Maria Winberg Nordström (sammankallande) och Inger Wittfjord.
Adjungerad till arbetsgruppen: Eira Fogelberg.
Rosdagar på Fredriksdal – föreningen deltog ej detta år.
Styrelsens representant i valberedningen – Ann-Marie Göransson (fram till 18 oktober) respektive
Maria Winberg Nordström (från den 18 oktober).
Föreningsbibliotek - Lotta Friberg och Kerstin Stoltz.
Kommunikation - Hemsidan: Ninna Lindblad och Inger Wittfjord. Facebook - Ninna Lindblad, Jennifer
Bergqvist, Per Hyllén och Maria Winberg Nordström. Instagram: Jennifer Bergqvist. Föreningens epost: Maria Winberg Nordström. PR och pressansvarig: Ninna Lindblad.

Föreningsutbyte - Kerstin Stoltz och Ann-Marie Göransson.
Nätverket odla i Helsingborg – Kerstin Stoltz och Per Hyllén.
Revisorer
Brita Norberg och Christin Pfeiffer.
Suppleanter: Bengt Ericson och Jen Lindkvist.
Valberedning
Ledamöter: Karin Andersson, Gunvor Persson och sammankallande Ann-Marie Göransson (fram till
18 oktober) respektive Maria Winberg Nordström (från den 18 oktober). Suppleant: Gunnel
Fajersson.
Hedersledamöter
Ole Andersson, Carl-Erik Olsson, Krister Cedergren, Lars-Åke Gustafsson och Annika Anderberg
Boman.
Organisationstillhörighet
Föreningen är fristående.
Sammanträden under året
Årsmöte hölls den 8 februari 2017 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 547, varav fem är hedersmedlemmar. Årsavgift
har utgått med 150 kronor.
Följande företag har under året givit medlemar i Helsingborgs Trädgårdsförening tio procents rabatt
vid inköp från sortimentet alternativt utvalda produkter eller produktgrupper:
Beijer Bygg på Berga, Cedergrens & Co, Råå, Enkla Blommor, Flora Linnéa, Fredriksdal,
www.frokungen.se, Hedenstorps, Knapp trädgårdsdesign, Nils Larssons maskinservice,
Mellanmossens Perenner, MB-Plantshop i Landskrona, Mias trädgårdsbutik, Plantskolan i Ängelholm
AB, Rolfs ateljé i Rögle, Rycketofta handelsträdgård, Sofiero Blomster & Trädgårdshandel, Terass och
Täppa, Välaplantor AB, Väla Trädgårdar, Ödåkra Uteplantor, Akademibokhandeln Killbergs
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 2017 utdelades inget stipendium.
Fonden förordar trädgårdsskötsel och trädgårdsodling och ingen sådan ansökan inkom.
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 epostadress. 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 8 februari. Årsmöte i föreningen och föredrag: Små träd och buskar
Årsmötet hölls med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötesförhandlingarna berättade
Kenneth Lorentzon om mindre träd och buskar som passar bra i dagens trädgårdar.
På årsmötet deltog 71 medlemmar.
Lördag 11 mars. Studiebesök: Rycketofta Handelsträdgård
På tema Tulpaner och andra vårlökar bjöds föreningens medlemmar in att besöka växthusen hos
Rycketofta Handelsträdgård. Cirka 75 medlemmar deltog.
Onsdag 15 mars. Föredrag: Grön känsla med ormbunkar
Margaretha Thorsell berättade om växter, särskilt ormbunkar, som fungerar bra i en ganska skuggig
trädgård. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Trädgårdsrundorna där deltagaran i
rundorna bjöds på mingel och mat före föredraget. Till föredraget kom 58 betalande medlemmar +
35 funktionärer från trädgårdsrundorna.
Onsdag 29 mars. Evenemang: Trädgårdssnack på Nellys
På restaurang Nellys, hotell Radisson Blu, var det ”Trädgårdssnack” där medlemmar träffades för
trevlig samvaro och samtal om trädgård i mysig miljö. Till trädgårdssnack kom 17 medlemmar.
Lördag 1 april. Studiebesök på Gluggstorps Handelsträdgård
Gluggstorps handelsträdgård tog emot medlemmarna och visade det breda sortimentet av
pelargoner och även kryddor. Deltagarna bjöds på hembakad pelargonkaka. På studiebesöket deltog
49 medlemmar.
Onsdag 19 april. Lökmarknad och föredrag: Mera liv i täppan.
Cecilia Öxell, från SLU berättade om vad biologisk mångfald innebär, vilken mångfald som finns i
Helsingborgs trädgårdar och vad man kan göra för att öka den biologiska mångfalden i sin egen
trädgård. Till föredraget kom 57 medlemmar.
Lördag 13 maj. Evenemang: Bakluckeloppis
Den årligen återkommande och uppskattade växtmarknaden gav medlemmar möjlighet att sälja av
sitt överskott och att handla växtmaterial.
Söndag 21 maj. Uppstartsmöte för deltagarna i Trädgårdsrundorna
På mysiga Linneaträdgården hölls uppstartsmöte med deltagarna i Trädgårdsrundorna med
information och utdelning av material. Drygt 60 personer deltog.
Torsdag 25 maj. Öppen trädgård
Kerstin och Lars-Åke Stoltz samt Ulla Pitereek, båda i Helsingborg öppnade sina försommarträdgårdar
för föreningens medlemmar att inspireras av.
Lördag 27 maj. Öppen trädgård
I Axelvold öppnade Tommy och Christel Sjöstrand samt Kenneth Lorentzon sina trädgårdar med
många tidig blommande växter för medlemmarna. I Kågeröd bjöd Rolf och Ulla Nilsson in till sin
trädgård.

Lördag 3 juni till måndag 5 juni. Resa: Försommarresa till danska trädgårdsoaser
Under tre dagar besöktes några av Själlands vackraste trädgårdar. På återresan besöktes en av
Danmarks största plantemarknader och Egeskov Slott. I resan deltog 39 medlemmar.
Lördag 10 och söndag 11 juni. Trädgårdsrundorna: Stora rundan
För andra året arrangerades de populära Trädgårdsrundorna av Helsingborgs Trädgårdsförening
Privata trädgårdar, koloniträdgårdar, plantskolor och parker runt om i nordvästra Skåne besök av
tillresta trädgårdsintresserade. De deltagande trädgårdarna beräknas ha fått 13 848 besök.
Arrangemanget har skett med hjälp av Helsingborgs stad och Familjen Helsingborg som har bidragit
med både pengar, möteslokal, kunskap och inspiration.
Söndag 25 juni. Styrelsens egen aktivitet
Dagsutflykt till Köpenhamn och Haveselskabets Cph Garden för styrelsen.
Lördag 1 juli. Resa: Sommarvandring bland trädgårdar i Lunds stadskärna
I Lund besöktes professorns trädgård med färg och häftiga kontraster samt kända Maryhill med
buxbomsparterrer och mycket annat. Efter lunch avslutades utflykten med vandring i Botaniska
trädgårdens och perennrabatter. Till Lund följde 26 medlemmar med.
Torsdagen 27 juli. Kurs: Är du nyfiken på bokashimetoden?
Kajsa Sjaunja, som driver företaget Mikrojord, berättade om bokashi, ett japanskt ord som betyder
fermenterat organiskt material, och effektiva mikroorganismer. Kursen i bokashikompostering hade
12 deltagare.
Lördag 5 augusti. Resa: Sensommartur till Österlen
Dagsutflykten gick via Trelleborg och Hillmans tropiska trädgård vidare mot Ystad och Annica Alvéns
stora terrasserade trädgård. Efter lunch och inköp i Åbergs trädgård och plantskola besöktes även
familjen Svenssons fuchsiaträdgård, Engelska trädgården vid Svabesholms kungsgård och Ulriksdals
plantskola på/i ? Kivik. På resan deltog 54 medlemmar.
Lördag 19 och söndag 20 augusti. Trädgårdsrundorna: Sensommarrundan
Årets trädgårdsrundor var utökade med en runda, Sensommarrundan, där besökarna fick njuta av
vackra sensommarträdgårdar. De deltagande sensommarträdgårdarna beräknas ha fått 9 551 besök.
Fredag 25 till söndag 27 augusti. Evenemang: Den stora Trädgårdsfesten på Sofiero
Återbruk var tema för Trädgårdsföreningens monter detta år. Besökarna fick hälsa på hönsen, ta del
av föreningens olika aktiviteter på skärmen med foton och prova lyckan i lotteriet. Barnen kunde så
en kruka och ta med sig hem. Den populära Rådgivningen var detta år i växthuset invid
lustträdgården. Tack till rådgivarna och sponsorerna.
Rådgivarna i bokstavsordning: Bernsson Mia, Ehrsköld Sandra, Fogelmark Pernilla, Olsson Åsa,
Tidstrand Cecilia, Östergren Marie.
Onsdag 6 september. Föredrag: Ljus och Vatten
Föredraget bestod av två delar. Den ena delen handlade om hur man kan belysa sin trädgård och få
ut mer under årets mörka del. Den andra delen handlade om olika metoder för bevattning.
Arrangemanget genomfördes i samarbete med Trädgårdsrundorna där deltagaran i rundorna bjöds
på mingel och mat före föredraget. Till föredraget kom 25 betalande medlemmar. Därutöver deltog
funktionärer från trädgårdsrundorna.
Lördag 16 september. Studiebesök: Hedenstorps plantskola
Hedentorps Plantskola tog emot och berättade om träd och buskar med stort prydnadsvärde. På
studiebesöket deltog 15 medlemmar.

Onsdag 4 oktober. Lökmarknad och föredrag: Hur du får dina växter att trivas i din trädgård
Ingvar Mann, trädgårdslärare från Hvilans folkhögskola, berättade om hur olika faktorer påverkar
växterna och vad man kan göra för att få växterna att trivas ännu bättre. Förenings lökmarknad i
pausen. Till lökmarknad och föredrag kom 49 betalande besökare.
Lördag 7 oktober. Trädgårdsrundorna: Månskensrundan
Trädgårdar och handelsträdgårdar med vacker ljussättning öppnade och besökarna kunde uppleva
kvällen i trädgårdar upplysta av allt från levande ljus till elektrisk ljussättning. Månskensrundan var
en del i Trädgårdsrundorna. De deltagande trädgårdarna beräknas ha fått 1 573 besök.
Onsdag 11 november. Evenemang: Trädgårdssnack
Trädgårdssnackmed utbyte tankar om trädgård och allt annat som hör därtill på Nelly´s, hotell
Radisson Blu. Till Trädgårdssnack på Nellys kom 6 personer.
Onsdag 8 november. Föredrag: Höns i trädgården.
På detta föredrag med många bilder och små filmklipp gavs exempel på utformning av hönshus och
hönsgård samt kunskap om höns och deras beteenden och behov. Fördragshållare var Jeanette
Thelander som läst etologi vid Linköpings universitet och biologi vid Uppsala universitet. Till
föredraget kom 21 medlemmar.
Onsdag 29 november. Julmarknad och föredrag: Från grep till gaffel
Anette Nilsson berättade om hur hon skapar och odlar sin köksträdgård, från jordförbättring till
skörd. Till föredraget kom 60 betalande.
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 2018
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