
Verksamhetsberättelse för Falköpings Trädgårdsförening år 2018 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande: Lena Gustavsson 
Vice ordförande: Eva-Marie Stålhammar 
Kassör: Marie Törnqvist 
Sekreterare: Monica Carlgren 

Ledamöter: Yvonne Andersson, Yvonne Klasson och Tarj a Pajula. 

Årsmötet hölls den 20 februari 2018 i Vuxenskolans lokaler. Förutom mötesförhandlingar höll 

Pavel Burian föredrag om Japanska trädgårdar: principer, design och tekniker. 

Årsmötesdeltagarna fick en fröpåse som välkomstpresent och bjöds på smörgåstårta. 

Föreningen har under året haft 159 betalande medlemmar och 54 familjemedlemmar. 

Under verksamhetsåret har nio styrelsemöten och ett konstitueringsmöte hållits, alla är 
protokollförda. Växtmarknadsgruppen, som har ansvarat för Aktiv handels trädgårdsdag på 

Ranten, växtmarknaden, föreningens deltagande vid 6/6 och Den stora trädgårdsdagen, har 
hållit ett möte som är protokollfört. 

Den 14-15/4 2018 deltog Lena Gustavsson tillsammans med Christina Vestlund från Vara 

trädgårdsförening vid Riksförbundet Svensk trädgårds fullmäktigemöte i Alvik, Stockholm. 

Där beslutades bland annat att familjemedlemmar blir fullvärdiga medlemmar som har rösträtt. 
De kommer också täckas av förbundets försäkring. Den 21 oktober deltog Lena Gustavsson 

och Eva-Marie Stålhammar vid Riksförbundet Svensk trädgårds regionmöte i Trollhättan. Det 
var först information från förbundet, därefter avhandlades temat "Samarbeten kring 
fårPrdrigsprngr.rn, rPIrrytering eh 3.71.52/TIVerk211"nh till SiSt delgrielnklfArerinern. rnPri 

sig av tips och idéer. När regionmötet var slut höll vår förening i ett möte med Valsamverkan 
Skaraborg. Där bestämdes att Lena Gustavsson deltar från vår förening tillsammans med någon 
från Tibro vid Riksförbundet Svensk trädgårds fullmäktigemöte den 6-7/4 i Alvik. 

Falköpings Trädgårdsförening har under verksamhetsåret strävat efter att ha ett varierat utbud 

för att tillgodose medlemmarnas intressen. Under verksamhetsåret har följande aktiviteter 

genomförts: 

17 jan. Trädgårds café med frökväll 

22 mars Påskinspiration på Amaryllis — blev inställd på grund av för få anmälda. 

7 april Vi gör egna insektshotell — blev ändrad till 10 april med föredrag av Bengt 
Andersson om bin och tambin 

13 april Permakultur i Trävattna hos familjen Arvidsson. 
25 april Smidessaker på Kullagården 
8 maj Träd och buskar på Gustafsons plantskola i Vartofta. 
22 maj Växtmarknad på Mössebergsgården. 

29 maj Trädgårdsbesök hos Inge och Barbro Lager i Mjäldrunga. 
6 juni Deltagande vid nationaldagsfirandet i Plantis med bl.a. växtförsäljning. 

12 juni Besök hos Lillemor Frithiofs trädgård och Hembygdsparken i Herrljunga. 

1 juli Tusen trädgårdar med 9 öppna trädgårdar och parker i Falköping och Tidaholm. 
3 juli Trädgårdsbesök hos vår medlem Eva Herbertsson. 

18 aug. Premiär för "Den stora trädgårdsdagen", växtmarknad och miniseminarier 

tillsammans med andra trädgårdsföreningar  på torget. 



19 aug. Liekurs med Mats Rosengren. 
22 aug. Besök på Bissgårdens koloniområde. 
6 sept. Besök på självhushåll med ekologisk odling i Åsarp — blev inställt. Istället besöktes 

Hellidens trädgårdar i Tidaholm. 
25 sept. Äpplets dag. Provsmakning av äpplen och äppelprodukter. 
28 sept. Besök i Kerstin och Ivan Ernvid ljussatta trädgård i Nåta. 
18 okt. Föredrag av Joachim Löfgren om trädgårdsdesign. 
6 nov. Trädgårdsca& med bland annat bildvisning från Tusen trädgårdar. 
21 nov. Julbockstillverkning. 
6 dec. Besök hos familjen AWns ljussatta gård i Axtorp. 

I vårt program har vi också informerat om Mötesplats trädgård i juni, juli och augusti, öppna 
trädgårdar i Skaraborg, som medlemmarna själva har kunnat åka på. Andra trädgårdsföreningar 
har också bjudit in våra medlemmar att besöka deras växtmarknad och följa med på deras 
bussresor. Medlemmarna blev också inbjudna att besöka trädgårdsmässorna i Jönköping, 
Växjö och Vänersborg. 

Fyra trädgå'rdsringar med fyra medlemmar i varje, har varit i gång under året. De har besökt 
varandras trädgårdar och haft trevligt tillsammans. 

Under verksamhetsåret har medlemmarna kunnat få rabatt hos Amaryllis, Anneborgs trädgård 
AB och Karleby Handelsträdgård. 

Nya medlemmar har hälsats välkomna med ett välkomstbrev och med en träff för nya 
medlemmar den 17/4 i Vuxenskolans lokaler. 

Kort från våra aktiviteter och aktuell information har lagts ut på Facebook och Instagram. I maj 
startades också vår hemsida upp. Föreningen har under hela året sänt trädgårdsaktuella saker 
och tips på Radio Falköping en gång i månaden. 

Föreningen har en kompostkvarn som medlemmarna kan låna. 

Lena Gustavsson Monica Carlgren 
01:görande Sekreterare 
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