Sammanställd enkät september 2019, Umeå Trädgårdssällskap

28 medlemmar svarade/lämnade synpunkter, varav 4 hjälptes åt och svarade på samma blankett

Joanna Porankiewicz-Asplunds föreläsning om sitt trädgårdsintresse
Mindre bra

0

0

1

5

4

5

Mycket bra

I Joannas trädgård – fick du inspiration för egen del?
7 Ja

3 Nej

Kommentarer: jag köpte plantor, det var smakfullt, bra med förslag på ätbart och inspirerande att använda
blommor till mat och bak, något för rörigt.

Fröbytarafton – medlemmars kommentarer:
Trevligt och kul med nya växter och att byta fröer med varandra. Roligt att våga prova på något nytt - jag
har odlat fänkål med bra resultat. Bra idé som kan utvecklas.
Krukväxtmarknad – medlemmars kommentarer
Bra att få byta och sälja men fler säljare behövs. En aktivitet som inte kostar så mycket. Sommarväxter
saknades, typ tomat mm. Skötselråd önskas!
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Miniföreläsningar – ett bra sätt att förmedla kunskap?

15 Ja

2 Nej

Medlemmars kommentarer:
Mycket bra och intressant – man blir aldrig fullärd. Det finns mycket kunskap hos medlemmar som kan
berätta: Så här gör jag! Bra sätt att ställa frågor och prata ihop. För kort tid på varje station, hellre
färre. Både ja och nej det är beroende på föreläsare.

Johnny Schimmels föreläsning
Mindre bra

0

0

0

1

3

4

Mycket bra

1

Mycket bra

Medlemmars kommentarer:
Han berättade mer om sig själv än träd. Jag ville veta mer om träd
Besök i Arboretum Norr
Mindre bra

0

0

0

1

4

Medlemmars kommentarer:
Lärde mig en hel del nytt. Önskar fler guidningar vår, sommar och höst. Föreslår att Schimmel föreläser
om träd i trädgård för utvidgat urval.
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100 nyanser av grönt, 6 svar
Deltagares kommentarer: Mycket givande, trevligt med så många och alltid bra med föredrag. Det behövs
flera säljare, dålig skyltning. Bra föredrag/föreläsning. Fint att få köpa plantor. Bra, men gemytligare på
Forslunda.

Besök i öppna trädgårdar – 15 medlemmar kommenterade
Alltid inspirerande att se och lära om andras trädgårdar. De personliga berättelserna är bäst.
Trädgårdarna är resultat av olika inriktningar och intressen. Lärorikt att se och höra hur andra gör och vad
de vill. Mycket inspiration av både enstaka växter och större helheter. Besöket hos Ulrika på Berghem gav
flera idéer till bl.a. staket och krukplaceringar, olika material för kanter i rabatter, spaljering som
insynsskydd och nya buskar och träd. Jag upptäckte en mörkorange daglilja och andra nya växtsorter. Vi
fick tips om färgsättning och att binda upp växter. Färg- form- och designtips. Fina solcellslampor.
Besök i plantskolor/trädgårdsbutiker ur programmet – 9 medlemmar svarade
Bra program och utbud. Trädgård i Väst: fantastiskt billigt och stort urval. Simons trädgård: kraftiga
plantor. Ekmans, Blåeld och Smultronstället: mycket bra. Ekmans har utvecklats mycket. Smultronstället
bra, håller stilen men vi fick inget mottagande av varken personal eller ordförande. Bra att besöket hos
formskaparna var samtidigt som visningarna i trädgårdarna i Hörnefors. Hägnaregården och Formskaparna
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är bra på sitt sätt. Det är bra att det är ett stort utbud av ställen att välja bland och att det finns
annorlunda växter av bra kvalitet.

Busspromenaden – 6 medlemmar kommenterade
Fantastiskt fina trädgårdar, trevliga människor och mycket inspirerande. Tre platser hade räckt – mycket
att se. Olika fina trädgårdar ger energi till den egna, gott fika, mycket trevlig kväll som var perfekt
ordnad.

Övriga synpunkter på vårens program – 14 medlemmar lämnade synpunkter
Trevliga trädgårdar, varierat, bra innehåll och överlag bra föreläsningar. Bra, men man ska hinna sköta sin
egen trädgård också. Trädgårdsresan – mycket bra men för digert program, tider hölls inte. Makalöst bra
resa till Sundsvall. Katrinelund hittills bästa trädgården, färg, form och design på topp. Berghem var också
i topp. Trädgårdsresan återigen, trevlig och intressant, mycket vackert för ögat med blomster mm. Resan
var mycket fin men sista stoppet hade kunnat utgå. Styrelsen får en eloge för ett bra jobb. Årets
höjdpunkt var trädgårdsresan!
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Förslag på aktiviteter som kan locka yngre personer till Umeå Trädgårdssällskap:
Att lyckas med krukväxter. Nyttoträdgårdar, balkongodling, stadsodling (kryddor, ätbart). Planera en ny
trädgård. Växtstöd. Moderna trädgårdar med tema/helhetsintryck. Odla i liten trädgård, inspiration från
radhusträdgårdar. Odla på liten yta. Synas där yngre är - på facebook och instagram. Aktiviteter med barn
och föräldrar. Matinspirerat innehåll. Svampkurs och/eller utflykt. Minikurser där man träffas och gör
saker praktiskt; delar perenner, sår perenner och beskär buskar. Trädgårdsresor i buss där gruppen håller
ihop, kombinerat med middag och samkväm, arkitektur, kultur och litteratur. Bra guide och bra ledare är
viktigt. Visa bilder från trädgårdar. Tematräffar t.ex. orkidéer, växtklippning, kompostering

Förslag på aktiviteter som kan locka fler män till Umeå Trädgårdssällskap:
Bygg en damm. Bygg ett växthus, val av material, olika tekniker. Planera en ny trädgård. Olika varianter av
vatten i trädgården. Stenläggning, att använda torvblock, Växtstöd, Moderna trädgårdar med
tema/helhetsintryck. Mera träd, barrväxter (troligen större manligt intresse) och buskar. Svampkurs
och/eller utflykt. Minikurser där man träffas och gör saker praktiskt; delar perenner, sår perenner och
beskär buskar.
Föreslå föreläsare/aktiviteter/trädgård att besöka till nästa års program
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Umeå med omnejd: Kortare turer kanske med egen bil med ordnat fika/matstopp. Mer om grönsaksodling
även kommersiell, Magda och andra proffsodlare, som Älvtåets grönsaksodling med föreläsning och
Marstorps mat i Tvärålund. En kväll om att planera en ny rabatt – hur tänka. Trädgårdsamatörerna.
Hoyasällskapet. Mer om smalare ämnen som äpplen, barr och jord mm. Sesam, förening för fröodling och
beskydd av kulturväxter i Sverige. Mer design och mindre nyttigt. Föreläsning om tomatodling. Föreläsning
av personal från Umeå parkförvaltning om hur de planerar och tänker kring Umeås parker. Så här gör jag! medlemmar delar med sig av sina trädgårdskunskaper.
Norrland, närområdet
Klockoff/Linder i Nordmaling. Villa Fraxinus – utflykt med föreläsning. Ulf Nordfjells trädgård i Agnäs.
Terttu Haapannen, Granö ( havtorn, pil) Besök hos Kyllikki Malmdal, Sandsele Sorsele.
Norrut Lilla Madeira, Skellefteå. – Piteå, Luleå och Burträsk.

Längre bort
Tulpanodlingen i Sollefteå, besök eller föreläsning. Diakoniskolan i Härnösand. Arboretum Drafle på
Hemsön utanför Härnösand. Helsingborg i samarbete med Favoritresor och The Green Guide (se hemsidan)
– Sofiero, Norrviken och andra större och mindre trädgårdar. Finns det fler ”Charlotte från Sundsvall”
med likvärdigt intresse? Ev. resa till England. Flor og Fjaere .
6

