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Åkersberga Trädgårdssällskap

ORGANISATONSNUMMER 802430-5354

Verksamhetsberättelse för 2020

Åkersberga Trädgårdssällskaps syfte är:

Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård

Styrelsen för Åkersberga Trädgårdssällskap får härmed avlämna verksamhetsberättelsen för 2020.

Styrelse:
Ordförande Lars Valentin
Vice ordförande Elisabet (Lisa) Berglund Kristoffersson
Kassör Kersti Kallin Jansson
Sekreterare Elsy Nilsson
Ledamöter Ingalill Tauson och Åke Strid
Suppleanter Margaretha Nilsson och Marianne Åhlen
Revisor: Christina Granberg
Revisorssuppleant Elisabeth (Bettan) Andersson
Valberedning: Lennart Froby, Hans Sköld och Elisabeth (Bettan) Andersson

Därtill har alla gruppledare varit adjungerade till styrelsen.

Styrelsemöten: Styrelsen har under 2020 haft 8 protokollförda styrelsemöten.

Upplysning och information: Åkersberga bibliotek, lokaltidningarna Mitt i och Kanalen
föreningens hemsida www.abts.se med flera har annonserat och skrivit om
Trädgårdssällskapets aktiviteter.

Programaktiviteter/föredrag under 2020 i samarbete med Vuxenskolan,
Åkersberga Växtförsäljning och Åkersberga bibliotek.

På grund av coronapandemin har nästan alla aktiviteter fått lov att ställas in detta
annorlunda år. Två föredrag hann vi med i början av året och under sommaren har vi 
kunnar genomföra enstaka aktiviteter coronasäkert.

Tisdag 11 februari. Vattenhushållning.  Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare, berättade om
vattnet i trädgården och hur vi kan ta hand om det på ett bra sätt.

Måndag 2 mars. Ekologisk grönsaksodling för nybörjare.  Lina Valentin Kramar beskrev hur
man odlar grönsaker ekologiskt och energismart i sin egen trädgård.

Söndag 26 april. Vårstädning  i visningsträdgården.

Söndag 7 juni. Vårmarknad.  En avskalad vårmarknad (utan lotteri och planerat föredrag)
kunde genomföras på ett coronasäkert sätt.

Torsdag 11 juni. Årsmöte.  På grund av smittoläget kunde vi inte ha något årsmöte som vi
först planerat. Det genomfördes så småningon utomhus på Länsmansgården och inga
programpunketer förutom årsmötesförhandlingar.



3

Söndag 28 juni. Tusen Trädgårdar

Åkersberga Trädgårdssällskap
ORGANISATONSNUMMER 802430-5354

Fredag 3 juli. Rosens dag.  Vi visade rosenrabatterna för intresserade besökare.

Söndag 6 september. Höstmarknad.  En coronaanpassad höstmarknad med endast försäljning
genomfördes.

Söndag 18 oktober. Höststädning  i visningsträdgården.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, Åkersberga Växtförsäljning, Österåkers
Konstförening, Österåkers Biodlarförening, Naturskyddsföreningen med Natursnokarna,
Åkersberga Bibliotek och Hembygdsföreningen i den mån det har varit relevant detta år.
Samarbetet innebär ett givande utbyte av erfarenheter, tips och kunskaper.

Visningsträdgården

Allt i samhället har denna säsong präglats av coronapandemin men trots det har arbetet i
Visningsträdgården fungerat då vi enkelt kunnat hålla säkerhetsavstånd till varandra.

En ny pumpaspalje vid flaggstången har kommit på plats och pumporna har trivts bra på den.

En stor vattentunna har placerats under stupröret vid det hörn på stora huset som vetter
mot clematisrabatten och regnvattnet i den har använts under sommaren för vattning av
närliggande rabatter.

Dahliarabatten har blivit tydligt uppmärkt med nya skyltar.

Gräsklippningen har fungerat bra hela sommaren då vi enligt avtal fått hjälp med den av
gårdens hustomte Peter.

Verksamheten i trädgården drivs som studiecirklar vilka innehåller många praktiska inslag,
såväl planering som odling och rensning. Alla hjälps åt men är indelade i grupper efter
intresse. Inom gruppen väljer man växter, planterar, sköter och skördar.  Meningen med
detta är att inspireras samtidigt som man lär av varandra. Alla grupperna träffas torsdag
förmiddag mellan kl 10 och 13 under säsong. Alla arbetar efter sin förmåga och vi avslutar
med eget fika och trevligt "eftersnack". Alla är välkomna!

Arbetsgruppernas redovisning för 2020

Barnverksamhet: Under 2020, förutom sedvanlig odling i pallkragar där skolbarn,
förskolebarn och medlemmars barn ges möjlighet att odla, har ett projekt i samarbete med 
Riksförbundet Svensk Trädgård och Pia Anagrius bedrivits. Pia, som till vardags arbetar med
verksamhetsutveckling i förskolan, har haft uppdraget att utveckla uteverksamheten på 
förskolan Luffarbacken. Hon har utbildat förskolelärarna i hur de enligt nya läroplanen kan 
bedriva uteverksamhet med barnen. I planen finns odling och aktiviteter utomhus på
förskolans område. Det var också tänkt att viss del av den pedagogiska verksamheten skulle
förläggas till Visningsträdgården på Länsmansgården men den delen fick tyvärr anstå då 
barnen på grund av pandemin inte fick åka kollektivt. Projektet avslutades under hösten 2020
med förhoppning om att en del av de planerade aktiviteterna i visningsträdgården ska kunna 
genomföras när pandemin är över. Projektet har trots rådande pandemi varit lyckat och vi
hoppas att det ska medföra utökat odlingsintresse och fortsatta pedagogiska inslag vid besök
på Länsmansgården.
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Grönsaksgruppen: Odlingssäsongen började i februari med planering och fröbeställning.
Under mars och april förgroddes plantor av tomater, squash och pumpor. Odlingsytorna 
förberedes, gödslades och sådd gjordes i maj. Då sattes också potatisen. Förgrodda plantor
sattes ut i början på juni. Under sommaren vattnade vi och rensade ogräs. Till höstmarknaden 
packades i förväg allt i påsar om 1kg för att kunna genomföra försäljningen coronasäkert.
Sen återstod städning av växthus och trädgård.

Örtagården: I arbetet i Örtagården var flera behjälpliga med rensning, plantering och lite 
vattning. Växtbeståndet består huvudsakligen av perenner men en del ettåriga kryddväxter
som vi fått från fröfirmor såddes. En nyhet var Safflor, en tistelliknande gulblommig annuell. 
Ur blommor och frön pressas en olja som kan användas i mat och dryck (billig ersättning för
saffran, färgar bland annat drycken Fanta) och för tekniskt bruk. Den vackra svarta nysroten
blommade inte i år men samlar kanske kraft till 2021. En fin blomning hade däremot
peloriaformen av gulsporre, en växt som satte myror i huvudet på Linné. Sticklingförökningen
av lavendel fortsatte och på kanten mot antikhuset anlades en häck. Trevligast under 2020 
var att vi åter fick en pumpapergola och att pumporna täckte ställningen och gav en stor
skörd. Många besökare uppskattade den nya sittplatsen. 

I mittcirkeln av Linnérabatten hade ormburkarna brett ut sig för mycket och en del gallrades 
bort. Tyvärr dog linnéan helt bort, troligen på grund av vårtorkan. Nya plantor står på lut att 
sättas ut till våren.

Annuellgruppen: Det här året fick rabatten namnet Corona som betyder krona eller krans. Vi 
satte höga vita blommor i mitten (kronan eller ljuskransen) och där utanför tog blommor i
färger som lila, blålila och rosa vid. Vi valde bort blommor under 30 cm då de har en förmåga
att försvinna i rabatten. Vi försökte begränsa oss men det blev ändå 33 frösorter sådda. 

På grund av smittoläget hade vi vissa svårigheter med sådd och omplantering under mars och
april då vi inte kunde träffas inomhus men det löste sig när vi i maj kunde vara i växthuset
och utomhus.

Utplanteringen av 664 plantor skedde den 1 juni. De högre i mitten blev lite för tätt plan-
terade och tog här och var lite väl mycket plats från sina grannar. Arbetet under sommaren
bestod av vattning, rensning av ogräs, ansning och uppbindning. Här fick vi som vanligt hjälp
av andra medlemmar i torsdagsgruppen. I slutet av juli stod rabatten i sitt fulla flor.

Rosengruppen: Säsongen inleddes med klippning och gödsling med kogödsel. Tillväxten var
god men vissa återblommande rosor angreps hårt av rosensteklar. Vi klippte av 100-tals an-
gripna blomknoppar och dessa rosor återkom med fin blomning i augusti. Inga nyinköp gjordes.
Det blev fina rosenrabatter med riklig blomning från slutet på maj till mitten av oktober.

Dahliagruppen: Tack vare den milda vintern lyckades vi övervintra fler dahlior i jordkällaren
än föregående år. Vi planterade allt som överlevt i krukor som sen placerades i växthuset och
vi gjorde också en stor komplettering av nya dahlior. En del dubbletter sålde vi på 
vårmarknaden. Många deltog när dahliorna planterades ut i rabatten i början på juni. Vi lade
ner ett stort jobb på att sätta ordentliga namnskyltar på alla som vi kände till namnet på och 
det blev ett stort lyft för rabatten. Under sommaren sköttes den om på sedvanligt sätt med 
ansning, vattning och uppbindning. Hela gänget var engagerat när vi efter första frosten
grävde upp alla knölar och placerade dom i växthuset för att torka upp lite grann. Efter 
någon vecka bäddades allt in i torv och placerades i jordkällaren för vintervila.
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Perenngruppen:  I denna grupp ingår fyra rabatter, vårblommande, sommarblommande,
höstblommande och clematisrabatt. Alla dessa behöver viss förnyelse varje år förutom det
vanliga underhållet. Ingalill planterade många nya lökar i vårrabatten och det är härligt då
vårens blommor verkligen är efterlängtade. Sommar- och höstrabatt har mest blivit omskötta
med rensning och vattning. Lavendelkanten klipptes i vanlig ordning och pryder sin plats. 
I clematisrabatten rensade vi bort en del växter som blivit för stora och tagit över. Mindre
växter som stått inklämda flyttades ut och fick mer plats, andra som varit mer utspridda
flyttades ihop i grupper och några som stått för tätt delades. En del nya växter inhandlades
och planterades och rabatten ser nu mer enhetlig ut. Tyvärr lyckas vi inte riktig att få våra
clematisar så bra som vi önskar. De är trots gödning och annan skötsel ganska ynkliga.

Rhododendronrabatten har börjat acklimatisera sig efter förflyttningen även om en del
grenar torkat och dött. Dessa har vi nu klippt bort och hoppas på många nya skott. 
Vi har fyllt på mer rododendronjord och vattnat rejält.

Pionrabatten: Pionerna har fått gödning och i år var vi ute i god tid med att sätta ut stöd så
blommorna fick komma till sin rätt med vackra former och färger. De pryder verkligen sin plats.

Ett stort tack till alla medlemmar för hjälp, inspiration och samverkan
under året 2020.

Flerårsöversikt (tkr) 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Nettoomsättning 72 69

Resultat efter finansiella poster 21 20

Balansomslutning 187 167

Medlemmar vid årets slut 469 481 501

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att:

          balanserad vinst 155 278

          årets vinst 21 253

176 531

disponeras så att

          i ny räkning överföres 176 531

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

med tilläggsupplysningar.



6

Åkersberga Trädgårdssällskap

ORGANISATONSNUMMER 802430-5354

NOT 20 01 01 19 01 01

RESULTATRÄKNING -20 12 31 -19 12 31

Medlemsavgifter 29 236 31 010

Övriga rörelseintäkter 43 340 37 715

72 576 68 725

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -49 513 -46 637

Personalkostnader 0 0

Avskrivningar -1 810 -1 810

-51 323 -48 447

Rörelseresultat 21 253 20 278

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat före skatt 21 253 20 278

Skatt 0 0

Årets resultat 21 253 20 278

BALANSRÄKNING NOT 20 12 31 19 12 31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 186 531 166 126

Förutbetalda kostnader 0 0

Växthus 0 1 810

Summa omsättningstillgångar 186 531 167 936

SUMMA TILLGÅNGAR 186 531 167 936

EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 12 31 19 12 31

Eget kapital

Balanserat resultat 155 278 135 000

Årets resultat 21 253 20 278

Summa eget kapital 176 531 155 278

Kortfristiga skulder
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Försäkringsreserv 10 000 10 000

Leverantörsskuld 2 658

Summa kortfristiga skulder 10 000 12 658

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 186 531 167 936

Åkersberga Trädgårdssällskap

ORGANISATONSNUMMER 802430-5354

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Åkersberga 29 januari 2021

Lars Valentin Elisabet Berglund Kristoffersson Kersti Kallin Jansson

 

Elsy Nilsson Ingalill Tauson Åke Strid

                     

REVISORSPÅTECKNING

Min revisionsberättelse har avgivits den     februari 2021

Christina Granberg


