
  

 
 
 
Verksamhetsberättelse för 2019 
  
Styrelse:  
Inez Zackrisson, ordförande  
Maria Ekenberg, vice ordförande  
Annelie Sörensen, sekreterare  
Bengt Lindquist, kassör 
Håkan Håkansson, ledamot  
Pia Förde Skjetne, ledamot  
Eva Svensson, ledamot 
Monica Johansson, suppleant  
Linda Hagmar, suppleant  
  
Revisorer:   
Hans Leandersson   
Lars Peterson  
Rolf Oesterreich, ersättare  
  
Valberedning:   
Sonja Dahlberg och Ulf Bergin  
  
Medlemsansvarig:   
Maria Ekenberg  
  
Antal medlemmar vid årets slut: 322 stycken  
  
Möten:  
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året.  
  
Årsmöte hölls den 28 mars 2019 på Kvarnstallet i Kungälv 52 st medlemmar deltog.   
  
Möte med nya medlemmar ägde rum den 15 maj i Växthuset.  Vi berättade om 
verksamheten i föreningen.  
  
Höstmötet ägde rum den 21 november på Kvarnstallet med föredrag av Jonas Bengtsson 
Djupedal. Jonas berättade om nya perenner. Vi bjöds på soppa, bröd, kaffe och kaka. 
  
Arbetsgrupperna har hållit gemensamma vår och julavslutningar i Bergfeltska och Växthuset.  
  
Påminnelser om aktiviteter går ut till medlemmarna med e-post.  
  
En 1-dagars resa till Gunillaberg, därefter lunch och besök på Cramers Handelsträdgård, sist 
besökte vi en privat trädgård, 35 medlemmar åkte med. 
  
Medlemsinformation:  
Medlemsbladet Fläderbladet har kommit ut med 4 nummer under året.  
  
Föreningens hemsida har haft 2863 besökare under 2019 



  

  
 
 
Föreningens Facebooksida har 449 följare.  
  
Bergfeltska trädgården har 53 följare på sin Facebook-sida.   
  
Mål 2020:  
Erbjuda ett brett utbud av aktiviteter   
Föreläsningar 
Trädgårdsbesök 
Trädgårdsresor 
Marknader 
Studiecirklar 
  
Framtiden:  
Vi fortsätter att odla i kommunens växthus 
Odlar chili och tomater i det mindre växthuset 
Gemensam odlingsplats 
Fortsätter att sköta Bergfeltska Trädgården  
  
Gruppernas mötesverksamhet:  
  
Bergfeltska:   
Bergfeltska gruppen ses varje måndag från tidig vår till höst. Under sommaruppehållet har 
vi vattningsschema. Utöver måndagar har vi en vår och höst skötseldag som läggs på en 
lördag. Gruppen består av 14 föreningsmedlemmar. Gruppen sköter om planering, plantering 
och skötsel av den anrika Bergfeltska trädgården. Det ingår alltid fika eller grillat och mycket 
skratt. Gudstjänst och bifondsdag är aktiviteter som genomfördes under 2019 
  
Växthusgrupperna:  
Verksamheten i Växthuset grundar sig på ett avtal mellan ALC och Föreningen. Grupperna 
använder hela Växthuset, dessutom får föreningen tillgång till växthuset under kvällar och 
helger och kan ordna andra aktiviteter. Vi har ett nytt avtal med AME, där uppsägningen bara 
är en månad. Under 2019 har vi varit 2 stycken grupper och vi träffas måndag och onsdag. 
  
Växthusgrupperna sår och skolar om plantor som köps av gruppens medlemmar. Överskott 
av plantor, sommarblommor, grönsaker, kryddväxter och perenner säljer vi på vår årliga 
växtmarknad i maj månad.  Vi säljer även perenner på vår skördefest i september.   
  
Infogruppen:  
Ger ut Fläderbladet 4 gånger om året. Gruppen sköter hemsidan, studiecirklar, bokar 
föreläsningar och aktiviteter. Medlemsansvariga. 
  
Marknadsgruppen:  
Planerar marknader och tar hjälp av övriga grupper.  
  
Studiecirklar:   
Studiecirkel i pilflätning, 16 deltagare 
Studiecirkel i beskärning och ympning med Peter Andreasson. 7 stycken deltog under 2019 
Trädgårdsring med Håkan Håkansson 
 



  

 
  
 
 
 
 
Föredrag: 
7 maj - Hydroponisk odling med Niklas Hjelm 
23 oktober - Föreläsning med Johnny Mattsson, Svensk trädgård i England  
21 november - Föreläsning med Jonas Bengtsson om nya perenner 
  
Aktiviteter:  
 21 februari - Parkkväll föredrag Gerben Tjerdsmaa 
 21 april - Arbetsdag i Bergfeltska med guidning 
 28 mars - Årsmöte föreläsning med Emily Bratt 
 6 april - Arbetsdag i Bergeltska     
10 maj - Friluftsgudstjänst i Bergfeltska 
5 maj - Växtmarknad i Botaniska 
18 maj - Växtmarknad  
22 maj - Besök hos Mohael Zwork 
30 maj - Friluftsgudstjänst i Bergfeltska 
8 juni - Växtmarknad i Uddevalla 
15 juni - Resa till Gunillaberg 
29 juni - Besök hos Camilla Danielsson Askim 
6-7juli - Öppen trädgård i våra medlemmars trädgård 
3 augusti - Besök till Magnolia Cafét, dahlior och liljor 
10 augusti - Gullmarsfjordens plantskola 
14 augusti - Besök till Växtrum Lerum 
24 augusti - Bifondsdag i Bergfeltska och Strandparken 
7 september -Skördefest i Fästningsparken  
19 september - Guidning vid Resecentrum 
23 oktober - Föreläsning med Johnny Mattsson 
21 november - Höstmöte på Kvarnstallet 
  
  
Marknader:  
18 maj - Växtmarknad vid Växthuset.   
7 september - Skördefest vid Bohus Fästning.   
  
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.  
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
Samarbetspartners:  
AME 
Bohusläns Turism  
Hortikulturens Vänner  
Kungälvs Församling  
Kungälvs Kommun  
Kungälvs Musei Vänner  
Kungälvs Posten  
Park och gata Kungälvs Kommun  
Svenska Trädgårdar i Väst  
Tjörns Trädgårdsförening  
Villaägarna i Kungälvs Kommun  
Vuxenskolan  
  
Styrelsen kan med glädje se tillbaka på ett mycket aktivt verksamhetsår och vi vill tacka alla 
medlemmar som deltagit i föreningens verksamheter.  
  
Kungälv den 19 mars 2020 
  
 
…………………….. ………………………. …………………………… 
Inez Zackrisson Maria Ekenberg Håkan Håkansson 
 
 
 
……………………... ………………………. …………………………… 
 Annelie Sörensen Pia Förde Skjetne Bengt Lindquist 
 
 
 
……………………… ……………………….. …………………………… 
Eva Svensson Linda Hagmar Monica Johansson  
  


