Protokoll från Höstmöte i Kungälvs Trädgårdsförening 26 oktober 2016
Plats: Lilla Salen, Kvarnkullen
Närvarande:
Almberg, Bertil
Andersson, Margita
Andreasson, Peter
Bensow, Birgitta
Bensow, Kent
Bergin, Ulf
Dahlberg, Sonja
Friberg, Lena
Förde, Ove
Förde Skjetne, Pia
Gunnarsson, Kerstin
Hagmar, Linda
Hugosson, Kent
Hugosson, Kyllikki
Håkansson, Håkan
Jodin, Laila
Jodin, Lasse
Jönsson Vungi, Asta
Karlsson, Gerd
Karlsson, Gunnar
Kristiansen, Kurt
Kristiansen, Lilian
Leandersson, Hans
Lindholm, Rosita
Moberg, Sture
Oesterreich, Rolf
Svensson, Birgit
Svensson, Eva
Svensson, Göte
Sörensen, Annelie
Wallin, Monica
Zackrisson, Inez
Öberg, Emma
1. Ordförande Inez Zackrisson hälsade välkommen och öppnade mötet. Dagordning
godkändes.
2. Val av ordförande för mötet. Närvarande beslutade att välja sittande ordförande Inez
Zackrisson.
3. Val av sekreterare för mötet. Närvarande beslutade att välja sittande sekreterare Annelie
Sörensen.
4. Närvarande godkände föredragningslistan för mötet.

5. Info från Bergfeltska gruppen - Sonja Dahlberg. Under 2016 har det hänt mycket i
Bergfeltska trädgården. Planeringsgrupper har bildats och speciell omsorg har lagts på
skuggrabatten, stenpartiet och perennrabatten. Dahliorna som förr stod planterade i
träbaljorna har flyttats och i baljorna har nu sommarblommor och lökar tagit plats. En hel
del arbete har också lagts på vägrabatten och 10 st Kungälvsrosor har planterats i
trädgården. 2 st nya Magnolior har också planterats i närheten av de gamla. Boden är
klar och har invigts. Örtagården är numera borttagen och platsen är nu grusad och har
blivit smyckad med en paviljong.
6. Info från Tisdagsgruppen - Monica Wallin. 2012 delades dåvarande arbetsgruppen upp i
2 st gruppen Tisdag- respektive Onsdagsgruppen. Tisdagsgruppen specialiserade sig då
på sommarblommor och örter men under årens lopp har detta förändrats och numera har
vi en blandning av sommarblommor, perenner. Vi har under hösten sått en del perenner
och planerat en del för våren. Gruppen planerar också göra julkransar samt julgrupper i
slutet på november.
7. Info från Onsdagsgruppen - Inez Zackrisson. Gruppen ägnar sig primärt åt att odla
grönsaker men även sommarblommor och perenner. Hösten har också ägnats åt att
rensa fröer i syfte att byta och sälja. En hel del härliga fikastunder blir det också.
8. Info från Friodlingsgruppen – Sture Moberg. Gruppen odlar hos Sture på Dösebacka.
Varje deltagare har 10 kvm och odlar och sköter sin lott efter eget huvud. Skördetiden har
passerat och nu planeras för vitlöksodling och vårens arbete. Gruppen har också varit
iväg på 2 st studiebesök, en vitlöksodling i Fjällbacka och hos Sutip i Spekeröd som bl a
odlar Thailändska grönsaker. Några av deltagarna skall också vara med på en
matlagningskurs på Gunnebo. Styrelsen har fått en inbjudan till Dösebacka under våren
2017, datum för besöket är ej bestämt ännu.
9. Info från Infogruppen – Peter Andreasson. Peter berättade om de olika föreläsningar,
workshops och events som har varit och vad som snart kommer att vara. Nästa
fläderblad planeras komma ut i mitten på januari 2017.
10. Önskemål om aktiviteter. Inga förslag framfördes under mötet.
11. Övriga frågor. Sture Moberg önskade en mer informationsfylld hemsida och att även
protokoll från styrelsens möten skall läggas upp på hemsidan.
Under kvällen bjöds vi på god soppa, bröd och härlig äppeltosca. Peter Andreasson bjöd oss
på en stunds tillbakablick i föreningens historia med fina bilder och kommentarer. Vi tackar
Peter för detta uppskattade inslag.

………………………………….
Inez Zackrisson
Ordförande
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……………………………………
Annelie Sörensen
Sekreterare

