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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Skellefteå trädgårdssällskap verksamhetsåret
2020

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Övriga ledamöter

Gunilla Lundmark
Ingrid Bredberg
Lena Holmström
Elisabeth Wiklund
Solweig Widmark-Andersson
Ulf Bodén
Inger Höglund
Hillevi Forsgren Johansson
Stig Hedenström

Firmatecknare

Ordförande och kassör, två i föreningen vid inköp över
20 000 kronor.

Media ansvarig

Samtliga i styrelsen förser hemsida och andra medier med
text och bild. Till Norran är det i huvudsak Anna Norström
som flitigt skickat in texter och foton under året. Stig
Hedenström bidrar ofta med fina foton.

Revisorer
Revisorer har under året varit Eskil Tåg, Eivor Nyström och Eva Lindmark som
suppleant.
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Valberedning
Valberedningen har under året bestått av sammankallande Anna Norström, Thomas
Berggren och Lena Karlsson.
Hemsidan
För hemsidans uppdateringar har Hillevi Forsgren ansvarat.
Facebook
Uppdatering av inlägg i vår FB-grupp har hanterats av Anna Norström. Där kommer
programpunkterna löpande under året. Inlägg av tips och idéer delas flitigt av våra
medlemmar.
Instagram
Anna har också skapat ett Instagramkonto skellefteatradgardssallskap.se. Där
lägger hon in fina bilder från både våra och andras trädgårdar. Ett konto öppet för
alla.
Fikakommittén
Grupp 1. Yvonne Blind – Jonsson, Mari Nilsson och Inger Eriksson.
Grupp 2. Elly Wiklund, Elisabeth Löfgren och Nancy Hanson.
Redaktionskommitté och layoutansvariga för Grobladet
Tatiana Henriksson layoutansvarig, övriga i redaktionen har varit Aina Holmgren,
Rolf Viklund och Viola Bäckman.
Biblioteksansvarig
Ulla Holmströms hastiga och oväntade bortgång föranledde styrelsen att tillfälligt
utse Solweig Widmark – Andersson och Ulf Bodén att ansvara för biblioteket.
Årsmöte
Sällskapets årsmöte hölls den 24 februari och 49 medlemmar var närvarande.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden: 27 januari, 24
februari (konstituering), 12 mars, 7 september och 11 december via Google Meet.
Medlemsantal
Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 496 medlemmar (varav 110
familjemedlemmar + 2 dubbelmedlemmar).
Medlemsavgiften
Har under året varit 300 kr/medlem och 40 kr för familjemedlem.
Programverksamheten våren 2020
21/1

Trädgårdscafé Sissel Lindqvist, Bureå berättade om ”Året i trädgården”
och gav tips om fröodling med mera.

24/2

Årsmöte Den sedvanliga årsmötesförhandlingen genomfördes. Efter
årsmötets slut fick medlemmarna lyssna till Pernilla Lindströms
föredrag om våra ”Historiska krukväxter”. Bilderna hon visade var
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bland annat hämtade från Skellefteå museums arkiv. Sedan bjöds det
som vanligt på fika och lotteri, med priser som medlemmarna skänkt.
24/3

Trädgårdscafé Gunilla Lundmark och Annika Pettersson lär oss om att
”Odla ätbart”
INSTÄLLT på grund av Corona

20/4

Trädgårdscafé nya medlemmars kväll och försäljning av
samköpsprodukter från 17:30. Ingela Cashwell, trädgårdsmästare
”Planera din trädgård”. Lotteri.
INSTÄLLT på grund av Corona
Istället ordnades det till försäljning av samköpsprodukter
via internet som sedan vid 2 tillfällen, den 4 0ch den 14 maj, kunde
avhämtas hos Inger Höglund på Östra Nygatan.

4/5

Äppelträdsbeskärning visades hos Pernilla Lindström i Frostkåge.

27/5

Trädgårdssällskapets kväll Hälsans trädgård på Degerbyn erbjuder 15%
rabatt till sällskapets medlemmar och bjuder på jorden vid plantering i
egen kruka. Gratis kaffe.

6/6

Plantmarknad på Nordanå försäljning av och för medlemmarnas egna
växter. Samproduktsförsäljning, lotteri och tipsrunda som inledning på
80 års jubileet.
Rondellen i Bonnstan
Ulla Holmström som varit den drivande av planteringen avled oväntat
och hastigt som tidigare nämnts. Till minne av henne sköttes
planteringen av frivilliga medlemmar i år. Det blev inte någon invigning
detta märkliga år när det inte blev någon kyrkhelg eller marknad, men
många uppskattande ord fick de som skötte planteringen av
förbipasserande flanörer.

Kurser som erbjudits under våren 2020
Trädgård på liten yta, Kursledare Tatiana Henriksson
Kurserna sker samarbete med Studieförbundet vuxenskolan på Kanalgatan 41,
Skellefteå

Öppna trädgårdar och program sommaren 2020
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18/7

Dalkarlslidens koloniområde 30 år
INSTÄLLT på grund av Corona

29/7

Malin Rost, Länsmansgatan med loppmarknad

2/8

Irene och Bernt Viksten, Kåsböle och Annika Pettersson, Hökmark

8/8

Sommarresan genomfördes på ett annorlunda vis detta år.
Ingen buss hyrdes utan medlemmarna träffades i egna bilar och
samåkte till
Sellebo idéträdgård i Moskosel.

Program hösten 2020
14/9

Höstfest med 80-årskalas. Elisabeth Wiklund visar och berättar om
föreningens 80-åriga verksamhet.
INSTÄLLT på grund av Corona

13/10

Trädgårdscafé Ingela Cashwell trädgårdsmästare ”Att planera din
trädgård”
INSTÄLLT på grund av Corona

16/11

Trädgårdscafé Annika Pettersson ”Att odla ätbart”, lotteri.
INSTÄLLT på grund av Corona

Alla aktiviteter har arrangerats tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. De
arrangemang som vi lyckats genomföra har som vanligt varit välbesökta och
uppskattade. Vi vill också rikta ett stort tack till alla som bidragit med arbetskraft,
öppna trädgårdar och på annat sätt fyllt våra trädgårdshjärtan med glädje detta
underliga år.
Trädgårdsmentorer
Under flera år har följande personer ställt upp för att hjälpa till med goda råd och
tips; Anita Hedlund-Nyström, Ann-Sofie Linder, Christina Kronqvist och Maritha
Norlund.

Trädbeskärning
Under 2020 har våra medlemmar väster om E4:an fått hjälp att beskära 48 träd. De
som ingått i trädbeskärningsgruppen under året är Ingrid Bredberg, Karl-Bertil
Holmström, Päivi Renling, Caroline Lindqvist och Ingela Cashwell.
Trädvård
Sällskapet äger och sköter om ett träd. Ett äppelträd som planterades år 2000 vid
Kågegården på Nordanå.
TACK
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt medverkat
och bidragit till verksamhetens under 2020.
Skellefteå 2020
5

---------------------------------------------------------------------------------Gunilla Lundmark
Ingrid Bredberg
Solweig W Andersson

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lena Holmström
Hillevi Forsgren Johansson Stig Hedenström

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elisabeth Wiklund
Ulf Bodén
Inger Höglund
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