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Medlemmar vid årets slut 323 st.
Möten:
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året.
Årsmötet hölls den 17 mars 2016 på Kvarnkullen i Kungälv. 29 medlemmar deltog. Ulf Eliasson,
parkansvarig i Kungälv berättade om Kungälvs Parker.
Möte med nya medlemmar ägde rum den 28 april i Växthuset och den 29 augusti i Bergfeltska
Trädgården. Vi berättade om verksamheten i föreningen.
Höstmötet ägde rum den 26 oktober med nostalgikväll innehållande Peter Andreassons bilder från
föreningens första år, Rosita och Eva bjöd på god tomatsoppa med gott bröd. Kaffe och äppelpaj
med grädde hade Monica och Annelie bakat.
Arbetsgrupperna har hållit gemensamma vår och julavslutningar.
Påminnelser om aktiviteter går ut till medlemmarna med e-post.
En 2-dagars resa till Kinnekulle gjordes och ordnades av Annica Nordin, Lars Peterson och Rolf
Oestereich. Vi besökte bl a arboretum i Floby, stannade för lunch hos Lövings vid Hornborgasjön.
Brunskogs Biskopsgård blev vårt nattläger och gemensam middag intogs på kvällen. Nästa dag
besökte vi Hällekis och Österplana och Munkängarna. 34 nöjda medlemmar deltog.
Jubileumsfest på Kvarnstallet 27 augusti, 37 medlemmar hade en trevlig kväll
med bl a trädgårdsquiz och underhållning av David Carbe.

Medlemsinformation:
Medlemsbladet Fläderbladet har kommit ut med 4 nummer under året.
Ny hemsida har gjorts under året, 3191 har besökt hemsidan under året.
Föreningens Facebooksida har 290 följare, Bergfeltska trädgården har under året också startat en
Facebook-sida. 25 följare.
Mål 2016:
Använda våra pengar
Jubileumsaktiviteter
Erbjuda ett brett utbud av aktiviteter
Framtiden:
Medlemslokal, gemensam med andra föreningar
Gemensam odlingsplats
Gruppernas mötesverksamhet:
Bergfeltska: Vi är 16 medlemmar i Skötselgruppen, uppdelad i 3 grupper. Vår plan är att utveckla
trädgården till den ståtliga trädgård den var på 1920-talet med blomning alla säsonger. Under
våren träffades vi för att planera rabatterna, vi planterade nyinköpta växter i Stenparti, Skugg och
långa Perennrabatten. I rabatten längs Västra Gatan, blommar vårlök som följs av mossflox.
Ny kompostplats är klar med staket och runt om är Avenbok planterad.
De gamla träbaljorna togs bort, där skapades en rund rabatt med penseer och sommarblommor. I
höstas sattes vårlökar.
Örtagården som hade för skuggig plats är borta och kommunen har satt dit en paviljong och det
kommer att planteras växter runt om. Nedanför Paviljongen är 10 Kungälvs-rosor planterade.
För att ge de hundraåriga Magnoliorna mer ljus har en Robinia tagits bort och istället är 2 nya
Magnolior planterade.
På våravslutningen 13 juni invigdes Boden av vår ordförande Inez, vi fick en fasadflagga och ett
Ginkoträd som planterades i rosenrabatten nedanför Boden
Växthusgrupperna:
Verksamheten i Växthuset grundar sig på ett avtal mellan ALC och Föreningen. Grupperna ansvarar
för vattning på helgerna april–september och får då ha ett odlingsbord och en odlingslåda i
växthuset. Dessutom får föreningen tillgång till växthuset under kvällar och helger och kan ordna
andra aktiviteter. Vi är i dagsläget 2 st grupper och träffas tisdag och onsdag.
Växthusgrupperna sår och skolar om plantor som köps av gruppens medlemmar, överskott av
plantor, sommarblommor, grönsaker, kryddväxter och perenner säljs på Växtmarknaden i maj.
Perenner säljs även på Skördefesten i september. ALC och föreningen bistår varandra med råd.
Infogruppen:
Ger ut Fläderbladet 4 gånger om året. Gruppen ordnar resor, sköter hemsidan, bokar föreläsningar
och aktiviteter.
Marknadsgruppen:
Planerar marknader och tar hjälp av övriga grupper.

Studiecirklar:
Studiecirkel med inriktning på friodling i Dösebacka, leds av Sture Moberg. 12 st har deltagit i
studiecirkeln under 2016.
Trädgårdsring:
Leds av Håkan Håkansson
Rhododendronförökning Michael Zvorc
Dörrkransbindning, Ingelas Trädgård
Arbetsgrupper i studiecirkelform:
Bergfeltska
Sonja Dahlberg
Maria Ekenberg
Pia Förde Skjetne
Ingrid Enlund
Växthuset
Monica Wallin
Inez Zackrisson
Insektsrabatt
Växthusgrupperna
Föredrag
Året i Kungälvs parker, Park, Kommunen och föreningen
Geobotanik, Jimmy Stigh
Bokashi och kompostering, Eva Robild
Fruktfest med pomolog, Rolf Eskilsson
Gunnels gröna favoriter, Gunnel Carlsson
Aktiviteter:
19 mars Trädgårdsfest Bohusläns museum
16 april arbetsdag i Bergfeltska
22 april Nordiska Trädgårdar Älvsjömässan
5 maj Friluftsgudstjänst i Bergfeltska
8 maj Råda Trädgårdsmarknad
18 maj Lisebergs Växthus
26 maj Alens Trädgård
2 juni Götås Stone Garden
19 juni I 17 marknaden Uddevalla
3 juli Tusen Trädgårdar, flera öppna trädgårdar i kommunen
9 juli Gullmarsfjordens plantskola
4 augusti Västergårdens trädgård Alingsås
12 augusti Sommarmöte Oskarshamn
24 augusti Växtrum i Lerum
8 oktober arbetsdag i Bergfeltsk
3 december Avslutning av jubileums året i Bergfeltska, Ljusfest.

Marknader:
14 maj Växtmarknad vid Växthuset. Blåsigt och kallt men bra försäljning.
10 september Skördefest vid Bohus Fästning. Flera av marknadsstånden sålde slut på sina
produkter. Fint väder.
Marknadsföring:
Kungälvs Posten, vi har halv eller helsida en gång i månaden med trädgårdsfrågor, foton och
information om föreningen. Mycket positivt för föreningen och vi får mycket beröm från
kommuninvånare.
Ny logga
Nya västar och T-shirtar
Samarbetspartners:
Bohusläns Turism
Park och gata Kungälvs Kommun
Kungälvs Musei Vänner
ALC
Vuxenskolan
Kungälvs Församling
Svenska Trädgårdar i Väst
Kungälvs Posten
Tjörns Trädgårdsförening
Styrelsen kan med glädje se tillbaka på ett mycket aktivt verksamhetsår och vi vill tacka alla
medlemmar som deltagit i föreningens verksamheter.
Kungälv 14 mars 2017
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