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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 
Jag tackar för förtroendet at ha fått leda Kungsbacka Trädgårdsvänner genom 2022.  

Det är en ära att få sitta på denna position och få möta så många fina människor. 

 

Jag vill ge ett stort tack till alla styrelseledamöter. Det är härligt att vi alltid går ifrån ett 3-4 timmars 

styrelsemöte med leenden och ny energi.  Tack för allt stöd, tack för alla idéer och tack för alla skratt. 

Tack för att vi tillsammans vågar ge oss ut i det okända och pröva nytt.  

 

Ett tack till alla aktiva i Aktivagrupper som är stommen i föreningens program och aktiviteter. Det är ni 

som står för mycket av nytänkande, drömmar och visioner. Utan er hade föreningen inte varit vad den 

är idag. 
 

Och tack alla enskilda medlemmar som deltar på våra programpunkter. Ni är skälet till det vi formar 

tillsammans. Det är er glädje, lust och viljan av vara tillsammans föreningen bygger sin grund på. 

 

TACK!  
Pernilla Fredgren 
 

Ordförande 2022 i Kungsbacka Trädgårdsvänner 
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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 som tur är släppt sitt grepp. Årsmötet, styrelsemöten och föreläsningar hölls i fysisk 
form vilket vi längtat efter.  
Aktivagrupperna anordnade flera föreläsningar och studiebesök av skilda slag vilket var uppskattat. 

Föreningen, i form av styrelse och aktivagrupper, har utökat sitt kontaktnät med andra föreningar så 

att vi bla kunnat anordna en filmvisning på Fyren.  

Styrelsen har väckt liv i marknadsföringskommittén som utvecklat föreningens 

kommunikationskanaler i sociala medier gentemot medlemmar och kommande medlemmar.  

Under 2022 startades tre aktivagrupper upp. Rosgruppen, Resegruppen och Dahliagruppen. 
Aktivagrupperna och styrelsen har kunnat träffas IRL (in real life) och inspirera varandra och utveckla 
sitt arbete. 
 

STYRELSEN 
 
Styrelsen har från årsmötet i mars 2022 bestått av följande ledamöter 

• Pernilla Fredgren, ordförande 

• Martina Dahlström, vice ordförande 

• Hans Lidén, kassör 

• Lotta Östling, sekreterare 

• Marie Abrahamsson, ledamot 

• Hanna Wendelbo, ledamot 

• Henrik Voss, ledamot 

• Märild Sidnäs, ledamot  

• Eva-Lotta Berntsson, adjungerande ledamot  

 
Från 2021s styrelse följde fem av ledamöterna med till 2022 års styrelse vilket gjorde att 
styrelsearbetet flöt på smidigt trots att 2022 års inledande möten främst hölls digitalt 
 
Styrelsen har under året 2022 haft 12 protokollförda styrelsemöten. En styrelseledamot deltog på 
Riksförbundets årsmöte som hölls digitalt den 9–10 april 2022. Styrelsens marknadsföringsgrupp har 
haft flera träffar och utformat en aktuell marknadsföringsplan. 
 
Styrelsen har under året bjudit in aktivagrupper till tre trädgårdsråd.  
Vårens trädgårdsråd 1 hölls den 28 april på ABF och då fokuserade vi på att berätta idéerna för 
sommaren och hösten 2022 års program.  
Trädgårdsråd 2 anordnade vi på Tjolöholms slott den 4 september med guidad visning i trädgården, 
lunch och fika. Vid detta tillfälle påbörjades planering av programpunkterna för 2023, nya rutiner 
gicks igenom och vi blickade framåt. 
Trädgårdsråd 3 hölls på ABF den 9 november där aktivagrupperna och styrelsen presenterade sina 
planerade programpunkter för 2023 och vi gjorde ett första förslag till programmet feb-juli 2023. Här 
växte idén kring föreläsningsserien för 2023 “Hjälp jag har en trädgård” fram. 
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PROGRAMORGANISATION OCH AKTIVAGRUPPERNA 
 
Ett välfyllt och intressant program skickades i januari 2022 ut till alla medlemmar, med planerade 
evenemang för perioden februari 2022 – juni 2022. Ytterligare ett program för juni 2022 - feb 2023 
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 10 aktivagrupper med ett drygt 60-tal aktiva 
medlemmar. Programarbetet startade på nytt i augusti 2022 med programmet för 2023. 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 aktiviteter 2023 
 
 

AKTIVAGRUPPERNA 2022  
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AKTIVAGRUPPERNAS ARBETE UNDER 2022 
 

HISTORIA OCH FRAMTID  

Tillsammans med trädgårdsmästare Andreas Blomberg på Tjolöholm har vi haft ett fint och 

utvecklande år. Vår grupp har varit intakt vilket betyder 14 medlemmar och arbetsuppgifterna har 

delats mellan oss. Vi träffas en tisdag varje månad på ABF under vintern och under säsong mellan 

mars-oktober var tredje vecka. 

Arbetet vid Grindstugan är alltid väl förberett och liknar mycket en slags workshop där alla deltagare 

bidrar med kunskap. Trädgårdsarbetet följer årstiden och i juli månad deltar vi även vid slåttern i 

allmogebyn. 

Under sommaren arrangerade vi tre mycket unika och uppskattade 4 timmars vandringar i 

Stuteribergen på Tjolöholm, guidade av Slottsfru Maria Förssell Six. 

I oktober arrangerade vi en välbesökt föreläsning på ABF med Hanna Wendelbo, ”Odla blommor”. 

Sedan några år har vi även en bokcirkel. Numera delar vi med oss av våra egna trädgårdsböcker. 

 
TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA 
I år hade ett 40-tal deltagare anmält sig till trädgårdvandringarna, dessa fördelades på 5 grupper. I år 

blev det två grupper som träffades på dagtid och tre på kvällstid. 

Startmötet hölls i ABF:s lokal 26/4, Ingvar Svanberg höll kort föredrag om biologisk mångfald, detta 

var också årets tema för brickan. Årets tävlingsbricka hade luktärt som favoritväxt vilket har varit en 

populär växt under året. En nyhet för året var att vi hade växtbyte på startmötet istället för på 

avslutningsmötet. Där vi delade med oss av frösådda plantor och perenner. 

Under sommaren har vi träffats hemma hos varandra och fått se många olika sorters trädgårdar, små 

och stora. En del odlar grönsaker andra blommor i mängd. Vi har lärt oss mycket av varandra och 

delat växter med varandra. En stund med fika varje möte har vi också hunnit med. 

Slutmötet hölls 13/9 på Hjälmeskulla handelsträdgård, i deras nya växthus, där fick vi gott fika, köpte 

lotter och fick lyssna på föredrag om vackra växter till höstplanteringar och odlingsvärda lökväxter. 

Sedan var det dags för årets prisutdelning till den gruppen som fått flest markeringar på 

tävlingsbrickan. Priserna bestod av höstlök av olika sorter att välja mellan. Kvällen avslutades med att 

vi fick handla med 20% rabatt i butiken vilket var mycket uppskattat. 

Vi planerar för nya trädgårdsvandringar under 2023. 

 
VINNARNA 

Vinnarna har under året anordnat två lotterier vid föreläsningar och varit på Äskhult vid tre tillfällen. 

Konkurrensen har ökat efter pandemin med ett stort utbud av aktiviteter och nya vanor hos 

människor  

vilket lett till ett lägre utfall än förväntat. Vi har dock nått ut med info om trädgård och KTV på 

Äskhult. 

Vi har också producerat vinster i slöjdsalen på Kyvikshus och hemma. 

 
KÖKSTRÄDGÅRDEN  
Ett ganska omfattande verksamhetsår, många goda skörderesultat, rätt bra väder. Året då problem 

med pyralider i jord och gödsel dök upp i flera trädgårdar. Det har visat sig att det tar flera år att bryta 

ner dessa besprutningsrester som nu dykt upp i köpejord och köpegödsel på påse. Gör din egen jord i 

fortsättningen! 

Vi har arrangerat: Fröbytardagen på Fyren, två olika föredrag under våren på ABF, om grönsaker och 

blommor tillsammans (Anette Nilsson), om äpple med Agneta Lundberg, samt Äpplets Dag med 

Agneta Lundberg och Elin Andersson på Fyren. Under hösten hade vi ett mycket uppskattat 

grönsaksföredrag med Ingela Jagne – och hon kommer tillbaka under våren -23. Alla arrangemangen 

sköttes av 5-6 olika medlemmar och var mycket välbesökta! 

Åtta träffar har vi haft hemma hos medlemmar eller på andra intressanta ställen, med mellan tio och 
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sjutton deltagare varje gång, tex ympningsträff i Stallakärr, trädgårdsbesök hos Ahlboms i Maderna 

och hos Nilssons i Frillesås. Vi besökte Tillsammans-odlingen på Kungsgärdet. Vi hälsade på hos 

Ekernas Trädgård i Onsala och Bjära Vin & Musteri i Tvååker (med en härlig franskinspirerad middag 

som avslutning på kvällen). Två arbets- och planeringsträffar ingick också i årets ”arbete”. Mer än 

tjugo olika medlemmar har varit aktiva i årets köksträdgårdsverksamhet, och vi ser fram emot nya 

spännande begivenheter under 2023 

 
MAJMARKNAD  
”Från det som växer – till de som växer” 
Växtmarknaden – där alla är vinnare. Äntligen kunde vi genomföra vår traditionella växtmarknad 
utanför kulturhuset Fyren, efter två år med restriktioner på grund av Covid. Visst, med lite påhittighet 
lyckades vi genomföra arrangemangen under dessa år, men vi längtade efter att kunna stråla samman 
till en plats, träffa varandra och alla köpsugna växtkunder. Som vanligt fick vi in ett stort antal växter 
från våra medlemmar, från grönsakssådder till mer exklusiva saker som rosor och rhododendron och 
allt däremellan. Och kunderna lät inte vänta på sig. Som vanligt stod de och väntade otåligt innan vi 
drog repet prick 11.00 och fyndandet kunde börja. Totalt blev vår försäljning 20 695 kr, (näst bäst 
genom åren) vilket gick oavkortat till Majblommeföreningarna i Kungsbacka. Dessa var också 
representerade på växtmarknaden och presenterade sin verksamhet. En liten avknoppad 
växtmarknad hölls också senare av en medlem lokalt i dennes område. 
Tidningen Norra Halland uppmärksammade oss i ett reportage före arrangemanget, vi marknadsförde 
oss via sociala medier och med flyers som sattes upp runt om i Kungsbacka.  
 
TRÄDGÅRDSPRAT  
Vi planerade ett trädgårdsprat till slutet av september för att prata om bl.a. lökväxter och dess 
plantering. Tyvärr blev mötet inställt på grund av sjukdom. Vi hoppas kunna återkomma nästa år med 
ett nytt trädgårdsprat. 
 
STICKLINGARNA  
Sticklingarna hade en härlig utflykt till Marie och Bo’s bigård där barn och vuxna fick lära sig om 
arbetarbin, drönare och drottningar. Vi tog på skyddskläder och öppnade en kupa for att se hur alla 
bin jobbade hårt med att samla in nektar och ta hand om alla bäbis-bin. Vi introducerade barn och 
deras mor- och farföräldrar till skapande av konst i betong, i form av rabarberlöv. Alla fick ta med sina 
skapelser hem där dom används t ex som fågelbad. 

 
DAHLIAGRUPPEN   

Dahliagruppen hade en spännande start på året med en hybridföreläsning där Sofia Ingvarsson 
medverkade via Zoom från Umeå. Det går faktiskt att odla dessa värmeälskande blommor även så 
långt norrut. I augusti ordnade vi en bussresa till Sofiero slott. Trots regnet njöt vi av det vackra huset 
och den vackra trädgården inklusive alla Dahlior som växer där. Vi besökte varandras trädgårdar, bytte 
knölar och erfarenheter. 

 
RESEGRUPPEN  
Under 2022 planerade och genomförde resegruppen två resor 

- En liten bit av Japan - dagsresa till Pawel Burians japanska trädgård i Skövde och Alphems 

arboretum i Floby. 

- Inköpsresa till Munkedal 

Båda resorna genomfördes som planerats och var uppskattade. 

I början på hösten bjöd vi in till ett möte för att värva fler deltagare till resegruppen. Men intresset 

bland medlemmarna var inte tillräckligt för att vi skulle kunna fortsätta arbetet framöver, och 

resegruppen lades därför ned. 
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ROSGRUPPEN  

En Rosgrupp inom föreningen återstartades 2022 och hade under året sina första möten. 

Ambitionen under året var att lära känna medlemmarna i gruppen och att finna ut vad gruppen i 

framtiden ville ägna sig åt. 

Under sommaren besöktes samtliga medlemmars trädgårdar och diskuterade framtid.  

Dessutom besökte vi Rosariet i Jönköping och ett besök hos Rosträdgården i Malevik. 
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SAMVERKAN MED ANDRA 
 
Kungsbacka Trädgårdsvänner har ambitionen att långsiktigt främja trädgårdskultur i samhället. I år 
har styrelsen varit mer aktiv på de sociala medierna Facebook och Instagram och där försökt inspirera 
såväl medlemmar som andra intresserade.  
Under 2022 hade vi föreläsningar, evenemang och pågående verksamhet i samverkan med bland 
annat Tjolöholm slott, Kungsbacka Tillsammmansodling, 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 dialogmöten för föreningar i Kungsbacka Kommun där styrelsen haft en representant vid 
varje möte. 
 

EKONOMI  
 
Medlemsantalet var något lägre än 2021. Antalet medlemmar var 711 varav 120 familjemedlemmar / 
dubbelanslutna. 
Vid årsmötet i mars 2022 fastställdes en budget med ett underskott på 25000kr.  
Jämförelsen mellan budget och faktiskt utfall visar på ett överskott om ca 28 000kr jämfört med 
budget för 2022 då resultatet för 2022 landar på plus 2930 kr. 
 

PROGRAMVERKSAMHET 2022 
 

    
Budget 

2022 
    

Utfall 
2022 

  Differens 

Aktivagrupp  intäkter  kostnader  resultat  intäkter  kostnad  resultat    

Historia & Framtid  11 300 28 100 -16 800 11 780 28 870 -17 090 290 

Köksträdgårdsgruppen 8000 22 200 -14 200 7100 21 993 -14 893 693 

Majmarknad  15 000 15 000 0 20 695 21 419 -724 724 

Trädgårdsvandra hos 
varandra 

2500 8200 -5700 1950 6822 -4872 -828 

Sticklingarna  300 500 -200 400 350 50 -250 

Vinnarna  12 000 3500 8500 8160 675 7485 1015 

Trädgårdsprat 800 1500 -700 0 0 0 -700 

Resegruppen 34 250 33 250 1000 33 470 31 227 2243 -1243 

Dahliagruppen 19 600 25 250 -5650 24 700 27 850 -3150 -2500 

Ny grupp 3000 7200 -4200 0 0 0 -4200 

Styrelsen 0 5700 -5700 0 3488 -3488 -2212 

Summa 106 750 150 400 -43 650 108 255 142 694 -34 439 -9211 

 
Kungsbacka Trädgårdsvänner fick 60 000 kr i bidrag av Kungsbacka Kommun, liksom de senaste åren.  
Vi har fått bidrag från ABF på 1526 kr för 2021 för såväl utåtriktade evenemang som för 
studiecirkelverksamheten inom aktivagrupperna. Bidraget från ABF för 2022 är inte klart men förs 
över i 2023 års bokslut 
Omsättningen var ca 222 000 kr år 2022. 
Medlemsavgiften var 350 kr, varav 75 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 2022 samt revisionsberättelse presenteras nedan. 
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RESULTAT-OCH BALANSRÄKNING  

2021 2022 

Resultat Budget Resultat 

    

Antal medlemmar 31/12     

Huvudmedlem 617 615 591 

Familjemedlem och dubbelanslutna 134 135 120 

Summa medlemmar 751 750 711 

    

RESULTATRÄKNING 
 

   

Intäkter    

Programverksamhet 48 375 106 750 108 255 

Medlemsavgifter 51 215 52 500 52 400 

Bidrag RST    

KBA kultur & turism kontantstöd 75 000 60 000 60 000 

Bidrag ABF (resterande från 2021) 4917 1250 1526 

    

Summa intäkter 179 507 220 500 222 181 

     

Kostnader    

Programverksamhet och möteskostnader 111 257 150 400 142 694 

Årsmöte 8240 22 000 17 003 

Trädgårdsråd 20 244 21 000 16 390 

Årsprogram 20 655 22 000 21 025 

Bokföringsprogram 2835 3000 2985 

Kontorsmateriel 1805 800 1286 

Datakommunikation, webtjänst 3569 4000 3901 

Porto 8537 9000 8082 

Bankkostnader 1904 2000 1936 

Övrigt  11 300 4165 

Summa kostnader 179 666 245 500 219 466 

Ränteintäkt fasträntekonto   215 

RESULTAT  -159 -25 000 2930 

    

BALANSRÄKNING 
    

Tillgångar    

Rörelsekonto 196 647 176 647 204 362 

Fasträntekonto 125 311 125 311 125 526 

Fordran ABF 5000   

Utgående balans 326 958 301 958 329 888 

     

Skulder och eget kapital    

Balanserat resultat 327 117 326 958 326 958 

Årets resultat -159 -25 000 2930 

Utgående balans 326 958 301 958 329 888 
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