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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

Du vet väl om att du är oersättlig, som medlem i Kungsbacka trädgårdsvänner. Utan medlemmar vore 
föreningen inte det den är idag. Det är medlemmar som kommer på våra arrangemang, det är 
medlemmar som håller i våra arrangemang och det är medlemmar som under hela året planerar, 
fixar och tar olika beslut för att vår förening ska utvecklas. Och det är med stolthet, som ordförande, 
jag ser hur detta har fungerat väl under ytterligare ett år med restriktioner för Covid-19. Det har gjort 
att vi kunnat leva upp till våra ledord ”det är alltid något på gång i Kungsbacka Trädgårdsvänner” 
Aktivagrupperna har till stor del kunnat genomföra planerade aktiviteter, till allas stora glädje, dock i 
mindre skala. Det har gjort att mottot Lust, Kul och Tillsammans varit hållbart även under 2021. 
Lust får jag när det nya programmet kommer i brevlådan, man öppnar det, ser alla fina arrangemang 
och allt man vill delta i. Känslan kommer också när vi träffas IRL (in real life) eller digitalt och inspirera 
varandra med nya tankar och ideer.  
Kul känner jag att allt är men roligast är det ändå när vi på olika sätt kan ses och prata om vårt 
gemensamma intresse TRÄDGÅRD. Jag tycker också det är roligt när vi har styrelsemöte och 
diskussionerna hettar till och vi kommer till klarhet på vad vi egentligen känner och vad vi vill gå 
vidare med.  
Tillsammans är vi Kungsbacka Trädgårdsvänner och det är en välkomnande känsla när vi är 
tilsammans i aktivagrupperna, i styrelsen och på våra gemensamma träffar.  Det känns härligt att vi 
tar tillvara på varandras kunskaper och värdesätter varandra i föreningen.  
Det är nu snart 3 år sedan jag gick med i Kungsbacka Trädgårdsförening och av de åren har jag suttit 2 
år i styrelsen. 3 fantastiska år som startade en kväll med uppstart Trädgårdsvandra hos varandra. Efter 
en längtan att engagera mig i en förening har jag nu funnit rätt förening för mig. Och jag tänker att det 
kommer att bli många år framöver i föreningen. 
 
Pernilla Fredgren 
 

Ordförande 2021 i Kungsbacka Trädgårdsvänner 
 
  



FÖRENINGEN OCH VÅR PROGRAMORGANISATION 
 
Kungsbacka Trädgårdsvänner (KTV) är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden. Föreningen 
bildades den 19 september 2005 och är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård. Alla odlings-och 
trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar. En god blandning av ålder, kön, 
intresseinriktningar och kunskaper, alltifrån nybörjare till yrkesmän är berikande för oss.  
 
Föreningen har ambitionen att långsiktigt främja trädgårdskultur i samhället och att utveckla 
värdeskapande samvaro mellan medlemmarna.  
 

ÅRET SOM GÅTT 
 
Pandemin har påverkat oss även detta år. Årsmötet, styrelsemöten och ett antal föreläsningar hölls 
helt digitalt första halvan av året. Deltagarrestriktionerna i evenemang höjdes i juni till 20 personer, så 
fyra välbesökta evenemang på Tjolöholm kunde genomföras. Vandra med varandra hölls med 
restriktioner som utomhusträffar. Majmarknaden var utspridd till 8 platser runtom Kungsbacka. 
Till hösten kunde vi komma igång igen då restriktionerna för sammankomster togs bort helt. 
Den länge efterlängtade jubileumsfesten kunde också gå av stapeln. Och tre föreläsningar på ABF 
kunde genomföras enligt programmet. 
 

STYRELSEN 
 
Styrelsen har från årsmötet i mars 2021 bestått av följande ledamöter 

• Pernilla Fredgren, ordförande 

• Pirkko Turpeinen, vice ordförande 

• Hans Lidén, kassör 

• Gunilla Wormbs, sekreterare 

• Marie Abrahamsson, ledamot 

• Julie Matthews, ledamot 

• Henrik Voss, ledamot 

• Lotta Östling, ledamot 

• Märild Sidnäs, adjungerad ledamot 

 
Från 2020s styrelse följde fem av ledamöterna med till 2021 års styrelse vilket gjorde att 
styrelsearbetet flöt på smidigt trots att 2021 års inledande möten främst hölls digitalt 
 
Styrelsen har under året 2021 haft 13 protokollförda styrelsemöten. En styrelseledamot deltog på 
Riksförbundets årsmöte som hölls digitalt den 17–18 april 2021. 
 
Styrelsen har under året bjudit in aktivagrupper till två trädgårdsråd.  
 
Vårens trädgårdsråd 1 ställdes in pga pågående pandemi. Alla aktiva erbjöds istället fri anslutning till 
ett digitalt arrangemang med Nordiska Trädgårdar. Det bestod av en serie föredrag ledda av bla 
Gunnel Carlsson. 
 
Trädgårdsråd 2 anordnade vi på Gunnebo slott med guidad visning i köksträdgården, lunch och fika. 
Detta som en ny uppstart efter 1,5 års restriktioner med bidrag från kommunen i form av Komigång-
bidrag. Dessutom påbörjades programpunkter planeras för 2022, nya rutiner gicks igenom och vi 
blickade framåt. 
Trädgårdsråd 3 hölls på ABF den 10 november där aktivagrupperna och styrelsen presenterade sina 
planerade programpunkter för 2022 och vi gjorde ett första förslag till programmet 2022. 
 
 



PROGRAMORGANISATION OCH AKTIVAGRUPPERNA 
 
Ett välfyllt och intressant program skickades i januari 2021 ut till alla medlemmar, med planerade 
evenemang för perioden februari 2021 – maj 2021. Ytterligare ett program för juni 2021 - feb 2022 
skickades ut under våren. Båda programmen baseras på aktivagruppernas planering som gjordes 
föregående år. Varje aktivagrupp föreslår vad de vill genomföra i kommande års program utifrån 
ledorden lust, kul och tillsammans och intresse att utveckla sin grupp och vår förening. Detta bildar 
basen i nästa års verksamhetsplan med tillhörande budget.  
 
Programorganisationen bestod under året av 8 aktivagrupper med ett 60-tal aktiva medlemmar. 
Programarbetet startade på nytt i augusti 2021 med programmet för 2022. Det krävs mycket jobb och 
samordning bakom kulisserna. Föreningens sammansättning av aktivagrupper, som fångar upp olika 
intressen hos våra medlemmar, utgör en stark bas i vår förening. Vi gläds alla åt att dessa eldsjälar 
finns! Tack vare dessa eldsjälar kan vi nu se fram emot nya aktivagrupper 2022 
 

AKTIVAGRUPPERNA 2021  
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AKTIVAGRUPPERNAS ARBETE UNDER 2021 
 

HISTORIA OCH FRAMTID 
Coronapandemin har fortsatt att begränsa oss på flera sätt men vi har tack vare utomhusarbete 
kunnat utveckla vårt arbete med hjälp av trädgårdsmästarna på Tjolöholm. Vi genomförde under 
våren 2021 en bokcirkel i vår grupp där vi bytte böcker en gång i månaden. En tisdag varje månad har 
vi träffats utomhus vid Grindstugan på Tjolöholm där vi utfört olika arbeten t ex rosbeskärning och 
bygge av luktärts-och pionstöd i mars, plantering av luktärter i april. I maj fick vi en mycket intressant 
föreläsning av Andreas Blomberg, trädgårdsmästare, om kompostering. I juni genomförde vår grupp 
en underbar resa till Vargaslätten i Simlångsdalen. Den 13 juli var vi med och räfsade och hässjade hö, 
på gammeldags vis, i arbetarbyn. 
Under hösten har vi fortsatt sköta trädgården i Grindstugan varje månad med rensning, 
omplanteringar och löksättning. 
I maj arrangerade vi 2 föreläsningar om Arts and Crafts med Andreas Blomberg som blev mycket 
välbesökta. Vi hade dessutom två guidade vandringar i arbetarbyn med Andreas Blomberg under 
september. 
Vi ser fram emot att fortsätta träffas månadsvis nästa år och lära mer om Arts and Crafts och utveckla 
vårt trädgårdskunnande vid Grindstugan på Tjolöholm. 
 
TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA 
I år hade ett 40-tal deltagare anmält sig till trädgårdvandringar, dessa fördelades på 7 grupper. 
På grund av pandemin kunde inte ett vanligt startmöte genomföras utan varje grupp samlades i en av 
deltagarnas trädgård för planering av sommarens träffar. I år blev det fyra grupper som träffades på 
dagtid och tre på kvällstid. 
Varje grupp har själva bestämt om de vill träffas en eller två gånger i varje trädgård. 
Årets tävlingsbricka hade dahlia som favoritväxt vilket har varit en populär växt under 2021. Den 
gruppen som lyckats på flest rutor markerade fick blomsterlök i pris. 
Slutmötet hölls 14/9 hos Håkan Wallin i Benareby, där Håkan berättade om trädgården. Sedan fick vi 
vandra runt i den fantastiska trädgården med många olika träd och andra växter. Han hade dessutom 
växter till försäljning, vilket blev populärt.  
Enligt tradition tog alla deltagare med sig växter, fröer och annat från sin trädgård som vi bytte med 
varandra. Det blev en stor samling att välja spännande saker från. 
 
VINNARNA 
Då vi inte haft tillgång till arbetslokalen på Kyvik så har tillverkning av vinster fått 
ske hemma. Under hösten har vi genomfört ett lotteri på Äskhult och ett vid en 
föreläsning. Vi har även genomfört lotteriet vid jubileumsfesten. 
 
KÖKSTRÄDGÅRDEN 
Den traditionella fröbytardagen i början av februari fick liksom förra året utlokaliseras till filialer på 
några ställen ute i bygden. Annars var gruppens verksamhet ganska låg under ”coronavåren”, ett 
zoom-möte kunde vi avhålla den tjugonde april. Sedan lättade restriktionerna något och vi körde en 
första trädgårdsträff hos Julie den tredje juni. Fler träffar följde: 16/6 hos Göran och Carin, 7/7 hos 
Gunilla och Hans, 29/7 hos Elisabeth och Bengt, 12/8 hos Cissi och Magnus.  
Tolv deltagare den reste den sjunde augusti till Anette Nilssons ”potager” - trädgård utanför Röstånga 
i Skåne - med läcker blandning av blommor och grönsaker. 
Den fjärde september ledde Solveig Södahl en intressant syrningskurs för oss på ABF. 
Femton medlemmar bjöd varandra på en smakrik skördefest den tjugonde oktober, när vi kunde 
återuppta denna tradition, nu på ABF. 20 medlemmar har under året deltagit i minst en aktivitet. 
Äpplets dag återupptogs i år under september, nu med Robert Daun som mycket kunnig och 
inspirerande äpplebedömare. Biblioteket var åter platsen för detta. 
Tre föredrag kunde genomföras i år: Henrik Bodin från RST pratade mycket inspirerande om 
beskärning av buskar och träd (sommar- och vinterbeskärning), Åslög Dahl berättade om nyttoväxter 
från hela världen samt om pollen. I november fick vi besök av Matti Turpeinen som lärde oss allt han 
kan om vitlök.  



MAJMARKNAD 
”Från det som växer – till de som växer” 
Växtmarknaden ‐ där alla är vinnare. Flitiga trädgårdsvänner sår, tar skott, planterar i krukor och grä-
ver upp plantor som sedan skänks till vår växtmarknad, där hela överskottet går direkt till lokalför-
eningarna för Majblomman. Normalt hålls denna marknad en lördag i maj utanför kulturhuset Fyren, 
men i även i år behövde vi tänka om med hänsyn till pågående corona-smittan. Som förra året hade 
vi åtta olika försäljningsställen hemma hos våra växtknallar i anslutning till deras hem. Några säljare 
hade också gått samman och gjorde en gemensam försäljning hos någon annan. Och eftersom det 
var relativt kort varsel på våra planer gjorde vi vårt bästa att marknadsföra oss via sociala medier och 
medlemsbrev, och även lokalpressen gjorde reportage om vårt initiativ. Vi var mycket osäkra på ut-
fallet, men det blev över förväntan. Många sugna växtköpare åkte, cyklade, och gick runt hela Kungs-
backa för att handla växter. Och allt som allt fick vi in 28 950 kr, - vilket är rekordomsättning som gick 
oavkortat till Majblomman 
 
TRÄDGÅRDSPRAT 
2021 års Trädgårdsprat valde vi att genomföra Corona anpassat. Det innebär att istället för som tidi-
gare träffas inomhus så var vi ett gäng som träffades i Mårtaskogen. Coronaläget då gjorde också att 
vi var tvungna att begränsa antalet deltagare och om jag kommer ihåg rätt fick vi då vara max 8 per-
soner. Tyvärr innebar det att inte riktigt alla som var intresserade fick möjligheten att delta. 
Vi var som sagt en liten grupp och av 8 personer var det 3 män och resten kvinnor. Vi tog en prome-
nad runt Mårtenskogen där vi pratade om naturen som vi passerade men även en hel del prat om 
egna erfarenheten av våra trädgårdar förekom och inspiration utbyttes. Vi avslutade med ett besök 
hos "Kaktusmannen" och fick möjlighet att se hans trädgård och växthus trots att det var "off-
season". Vädret var verkligen inte på vår sida då det var regnigt, blåsigt och kallt. Men den gemen-
skap och värme som finns och sprids mellan trädgårdsintresserade är för mig lika överväldigande 
varje gång. Inte en enda sur min utan alla vara positiva och engagerade hela tiden. Det är detta som 
är Kungsbacka Trädgårdsvänner för oss. 
 
STICKLINGARNA 
Tanken med Sticklingarna är att ordna roliga aktiviteter i trädgården för barn tillsammans med 
föräldrar, mor- och farföräldrar. Sticklingarna hade tre planerade aktiviteter detta år, men endast en 
genomfördes. En grupp barn och deras mor- och farföräldrar samlades i trädgården för att prata om 
fjärilar och tillverka en egen fjärilsmatare. Alla barn fick ta hem en stickling från buddleja eftersom 
den är fjärilarnas favorit.  
 
JUBILEUMSKOMMITTÉEN  
Äntligen blev Jubileumsfesten av!  Lördagen 14 november firade vi tillsammans att 
Trädgårdsvännerna har varit aktiva i 15+1 år, men ett år försenade pga coronasmittan. Vi samlades på 
Varlaskolan och lyssnade på två olika intressanta föredrag om japanska trädgårdar med Pawel Burian 
respektive om Tjolöholms tillkomst med Elisabeth Svalin Gunnarsson. Däremellan fikade vi, minglade, 
lyssnade på trevlig musik, tittade på en miniutställning om föreningens historia med foton och 
tidningsklipp, och deltog i jubileumslotteriet. Det blev väldigt trevligt! Festen blev möjlig tack vare att 
över dussinet medlemmar ställde upp med allt fixande i samband under festen. Jubileumsgruppen 
tillsattes hösten 2019 för att planera och genomföra föreningens 15-årsjubileum med mottot att ’det 
är alltid trevligt att fira’ och med målsättningen att det överskott vi hade i föreningen skulle komma 
medlemmarna till del på ett trevligt sätt. Nu har vi gjort vårt för den här gången. 
  



SAMVERKAN MED ANDRA 
 
Kungsbacka trädgårdsvänner har ambitionen att långsiktigt främja trädgårdskultur i samhället. Covid -
19 har fram till september 2021 begränsat oss i att ta emot deltagare från allmänheten på våra 
arrangemang så då har styrelsen istället varit mer aktiv på de sociala medierna Facebook och 
Instagram och där försökt inspirera såväl medlemmar som andra intresserade.  
Under 2021 hade vi föreläsningar, evenemang och pågående verksamhet i samverkan med bland 
annat Tjolöholm slott, Gunnebo slott, Kungsbacka kultur och fritid på kulturhuset Fyren 
ABF har skött vår studiecirkeladministration och hållit oss med lokaler för både styrelsemöten, 
studiecirklar och föreläsningar. Vi har också via våra arrangemang haft kontakt med Kungsbacka 
Majblommeförening och Röda Korset. Vi har deltagit under Urban Garden Day med en öppen 
trädgård med ledamöter från styrelsen som spridit information om föreningen. 
Vi deltog i översiktsplanering med Kungsbacka Kommun och kunde bidra med vår kunskap för en mer 
grön stadskärna. 
 

EKONOMI  
 
Medlemsantalet var stabilt. Den 1 januari 2022 var antalet medlemmar 751, varav 134 
familjemedlemmar / dubbelanslutna. 
Vid årsmötet i mars 2021 fastställdes en budget med ett underskott på 69 600kr.  
Jämförelsen mellan budget och faktiskt utfall visar på ett överskott om drygt 69 000 kr jämfört med 
budget för 2021 då resultatet för 2021 landar på -159 kr. 
 

PROGRAMVERKSAMHET 2021 
 

    
Budget 

2021 
    

Utfall 
2021 

  Differens 

Aktivagrupp  intäkter  kostnader  resultat  intäkter  kostnad  resultat    

Historia & Framtid  2000 -7000 -5000 5900 16 352 -10 452 5452 

Köksträdgården  7000 -17 200 -10 200 8680 10 535 -1855 -8345 

Majmarknad  14 000 -14 000 0 28 950 28 950 0 0 

Trädgårdsvandra hos 
varandra 

2500 -6000 -3500 2000 3235 -1235 -2265 

Sticklingarna  0 -1400 -1400 150 0 150 -1550 

Vinnarna  10 000 -2500 7500 2695 600 2095 5405 

Trädgårdsprat 0 -1000 -1000 0 0 0 -1000 

Jubileumsgruppen 0 -60 000 -60 000 0 39 585 -39 585 -20 415 

Styrelsen 1000 -14 600 -13 600 0 12 000 -12 000 -1600 

Totalt programverk-
samhet  

36 500 -123 700 -87 200 48 375 111 257 -62 882 -24 318 

 
Kungsbacka Trädgårdsvänner fick 60 000 kr i bidrag av Kungsbacka Kommun, liksom de senaste åren.  
Vi räknar preliminärt med ett bidrag från ABF på 5000 kr för såväl utåtriktade evenemang som för 
studiecirkelverksamheten inom aktivagrupperna. 
I augusti fick vi ett Kom i gång bidrag på 15 000 kr att användas för att komma i gång efter 
coronarestriktionerna. Med det ökade styrelsen anslaget till jubileumsfesten med 7000 kr till totalt 
67 000 kr. 
Omsättningen var ca 180 000 kr år 2021. 
Medlemsavgiften var 320 kr, varav 70 kr per medlem gick till vår föreningskassa. Resterande gick till 
Svensk Trädgård, och det bekostar medlemmarnas prenumeration på tidningen Hemträdgården och 
alla de andra populära stödfunktionerna som trädgårdsrådgivning, rådgivning åt styrelsen mm. 
 
Resultat och balansräkning för 2021 samt revisionsberättelse presenteras nedan. 
  



 

 2020 2021 

 Resultat Budget Resultat 

ANTAL MEDLEMMAR 31/12    

Huvudmedlem 616 615 617 

Familjemedlem / Dubbelansluten 133 130 134 

Summa medlemmar 749 745 751 

      

RESULTATRÄKNING    

Intäkter     

Programverksamhet  28 369 36 000 48 375 

Medlemsavgifter 51 315 50 000 51 215 

Bidrag RST 0 0  

Bidrag ABF 5417 5000 4917 

KBA kultur & turism kontantstöd 60 000 60 000 75 000 

Summa 145 184 151 000 179 507 

      

Kostnader     

Programverksamhet och möteskostnader 51 094 124 000 111 257 

Årsmöte 20 669 10 000 8240 

Trädgårdsråd 3200 15 000 20 244 

Årsprogram 15 858 30 000 20 655 

Porto årsprogram 9178 15 000 8537 

Hemsida, webtjänst 1359 5000 3569 

Adm, bokföring mm 12 070 5000 5260 

Bank 1544 1600 1904 

Övriga anslag, tillkommande under året  15 000  

Summa 114 972 220 600 179 666 

      

REDOVISAT RESULTAT 30 212 -69 600 -159 

      

BALANSRÄKNING    

Tillgångar     

Rörelsekonto 196 306 132 206 196 647 

Vilande konto 125 311 125 311 125 311 

Fordran ABF 5500  5000 

Utgående balans 327 117 257 417 326 958 

      

Skulder och eget kapital     

Balanserat resultat 296 905 327 117 327 117 

Årets resultat 30 212 -69 600 -159 

Utgående balans 327 117 257 517 326 958 

 

 

 

 

 



 


