
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Umeå trädgårdssällskap 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förtroendevalda 2019 Umeå Trädgårdssällskap 
Ordförande Catarina Wiklund 
Styrelseledamot ordinarie Doris Edholm 
Styrelseledamot ordinarie/kassör/webbansvarig/ Therese Forsberg 
Styrelseledamot ordinarie Malin Eriksson 
Styrelseledamot ordinarie Ulrika Söderlund 

Styrelseledamot suppleant Marita Jonsson 
Styrelseledamot suppleant Katarina Häggström 
Styrelseledamot suppleant Elisabeth Svanberg 
Styrelseledamot suppleant Ruth Liewendahl Broman 

 
Revisorer 
Ordinarie Barbro Kvist 
Ordinarie Stig Karlsson 
suppleant Eva Gyllengam 
suppleant Marie Lundin 

 
Valberedning 
Pia Friberg  
Sven-Erik Holmqvist  

 
Kaffekommitté 
Christina Bratwold, Elisabeth Brännlund, Birgitta Carlsson, Jannika Degerfeldt, Pia Friberg, Inger 
Juhlin, Maria Karlsson, Marja Leena Lejdebro, Eva Mattsson, Birgit Milton, Inga-Lill Nyberg, Kristina 
Rydfjäll, Monica Skoglund, Gunnar Skoglund, Emma Söderström, och Jasintha Åberg. Doris Edholm 
har varit sammankallande i kaffekommittén. 

Verksamhet 
Umeå trädgårdssällskap inledde nya året med ett välbesökt årsmöte. 75 personer kom och lät sig väl 
smaka av smörgåstårtan som serverades med anledning av föreningens jubileumsfirande under 
2018. 

I mars föreläste Joanna Porankiewicz Asplund inspirerande om sitt odlande och fotograferande av 
allehanda ätliga växter som violer, nypon, syrener, maskrosor och rallarros - växter vi kanske inte i 
första hand tänker på som ätliga. Många kom, lyssnade, inspirerades och smakade på bl.a. sylt och 
bipollen.  Joanna inbjöd till Öppen trädgård hemma hos sig i Västansjö en söndag i augusti. 

Till fröbytet samma kväll lämnades mer än 100 fröpåsar in. 

I april var det dags för växtmarknad och miniföreläsningar. Bosse Strandgren visade hur man kan 
föröka barrväxter, Inger Lindström talade om trädgårdens ytterkläder och Maria Karlsson gav tips om 
vilka rosor som trivs bäst i vårt klimat.  

26 – 28 april representerades Umeå trädgårdssällskap i en monter på Nolia Trädgård. I samma 
monter informerade Studieförbundet Vuxenskolan om sin verksamhet.  

Sista mötet före sommaren gästades trädgårdssällskapet av Johnny Schimmel, direktör för 
Arboretum Norr. Hans föreläsning följdes upp med ett besök i arboretet i Baggböle i slutet av maj 
månad. 



I juni var det dags för ”100 nyanser av grönt” föreningens växtmarknad på området utanför kafé FIKA 
i Väven. Inne i lokalen bjöds på föreläsning om våra små, viktiga besökare i trädgården. Evenemanget 
planerades och hölls samman av Inger Lindström. 

Inger Lindström, föreningens rådgivare, inbjöd i juni nya medlemmar till sin trädgård. I år var temat 
Trädgårdens inramning. När de nya medlemmarna fått sitt fick övriga medlemmar möjlighet att se sig 
om i Ingers trädgård. 

Under sommarperioden besöktes ett antal handelsträdgårdar, öppna trädgårdar och Tomtebo 
koloniträdgård. I juli gjorde vi den sedvanliga busspromenaden och besökte trädgårdar strax söder 
om Umeå. I augusti åkte en busslast intresserade till Sundsvall där vi bl.a. fick återse Charlotte 
Andersson, vinnare av årets trädgård 2017 som förra året visade bilder och berättade om sin 
trädgård på ett av våra månadsmöten.  

Septembermötet gästades av Inger Ekrem, förbundsdirektör, RST, Riksförbundet Svensk Trädgård. 
Hon berättade om familjeägda trädgården Flor och Fjaere som ligger på en ö utanför Stavanger. 

En söndag i september anordnade föreningen växtmarknad vid forslundagymnasiet. 

Äpplets dag firade vi tillsammans med handelsträdgården Smultronstället. En relativt välbesökt 
eftermiddag med provsmakning av äpplen och tips om bra äppelsorter att odla här i norr, 
avsmakning av äppelmust från Tavelsjö musteri, och tips om beskärning av träden. 

Mötet i oktober hölls traditionsenligt på Bokia, Åkerbloms bokhandel. Susanna Rosén föreläste över 
ämnet ”Perenner i alla lägen”. Ca 50 personer kom den kvällen. 

I november hölls höstens sista medlemsmöte. Maria Karlsson höll föreläsning över ämnet ”Trädgård 
och hälsa”. Samma kväll hölls extra årsmöte för att välja ordförande för år 2019. 

I december hölls en öppen pysselafton tillsammans med Blomsterlandet på Grubbe. 

Medlemmar/medlemsutveckling   
Antalet medlemmar är 726. Styrelsen har vid olika arrangemang bl.a. Nolia Trädgård och 
växtmarknader informerat om föreningen i syfte att värva medlemmar.  Alla medlemmar har haft 
möjlighet att gratis bjuda med en vän. 

 
Representation  
På regionmötet i Lövånger som arrangerades av RST representerades föreningen av Doris Edholm 
och Catarina Wiklund. Förutom information från förbundet och senaste nytt från övriga 
trädgårdsföreningar gav Inger Ekrem, förbundsordförande, information om det nya medlemsregistret 
och andra digitala möjligheter. 

 
Information  
Styrelsen, främst Therese Forsberg, Malin Eriksson, Ulrika Söderström och Katarina Häggström har 
arbetat med att hålla föreningens hemsida aktuell samt lagt ut viktig information på Facebook, 
Instagram. Annonsering i ”Allt om Västerbotten” har förekommit inför t.ex. månadsmöten.  

 
Ekonomi  
Föreningens ekonomiska utfall framgår av revisorernas berättelse för verksamhetsåret. 

 
Styrelsearbetet        
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten sedan förra årsmötet. Många uppgifter har genomförts av 
olika arbetsgrupper t.ex. planering inför Nolia Trädgård, resor, och växtmarknader. Många 
planeringar har också gjorts via sms och mail. 



Tack 
Styrelsen tackar alla medlemmar som gör verksamheten möjlig, alla föreläsare som delar med sig av 
sina kunskaper, alla medlemmar som öppnar sina trädgårdar. Vi tackar också våra annonsörer som 
hjälper oss att finansiera vårt program och vår samarbetspartner, Studieförbundet Vuxenskolan som 
gett oss föreningsstöd av olika slag. 

Valberedningens förslag 2020  

Ordförande 
Ulrika Söderlund 1år  

Ledamöter styrelse  
Malin Eriksson omval 2 år  
Therese Forsberg omval 2 år  
Marita Jonsson fyllnadsval 1 
 
Suppleanter styrelse  
Katarina Häggström omval 2 år  
Sofia Ingvarsson nyval 2 år  

Margaretha Nordin fyllnadsval 1 år  

Revisor ordinarie  
Barbro Kvist omval 2 år  

Rådgivare 
Inger Lindström omval 1 år  

Valberedning 
Vakant 
Vakant 

Ledamöter med tid kvar  

Ledamöter styrelse 
Doris Edholm 1 år kvar  

Suppleanter styrelse 
Bettan Svanberg 1 år kvar  



Revisor ordinarie  
Stig Karlsson 1 år var  

Revisor suppleant  
Pia Friberg 1 år kvar 

Kaffekommitté 2020 
Marja Leena Lejdebro, Kristina Rydfjäll, Christina Bratwold, Maria Karlsson, Inga-Lill Nyberg, Pia 
Friberg, Elisabeth Brännlund, Jasintha Åberg, Birgit Milton, Inger Juhlin, Eva Mattson, Jennika 
Degerfeldt, Monica Skoglund, Gunnar Skoglund och Emma Söderström 

 

 
 
 

 

 

 
 


