
Minnesanteckning: nr.1 förd vid köksträdgårdsgruppens kvällsträff  

Flaxenvik, onsdag den 1 oktober 2008. 

 

Närvarande: Kerstin Berg, Bengt Dohrn, Kåre och Gunila Mossberg, Peter Nöu,  

Ingalill Thimgren, Anna Seefried, Gidde Wärnelid. 

 

 

 

1.   Bengt, tillika kvällens ordförande hälsade välkommen. 
 

2.   Gruppen diskuterade ansvarsområden. 

Projektansvarig: Göran Eriksson svarar för inköp, är ansvarig inför alla grupper, samordnar 

mellan och inom grupperna, ansvarar för växthuset m.m. Vi i köksträdgårdsgruppen vet att 

Göran sitter på ett styrelsemandat, och ifrågasätter ej detta. Vår önskan är att som grupp i 

sällskapet, organisera litet bättre, vi gör inte anspråk på att ”ta över något ”från styrelsen. 
 

3.   Sekreterare. 

Anna valdes till sekreterare och Ingalill Timgren till ersättare.  
 

4.   Kassör. 

Marianne Åhlén är trädgårdssällskapets kassör. Önskemål framkom att köksträdgårdsgruppen 

har en handkassa på 500 kr. Gunila tar hand om den. För närvarande förefaller det som om vi  

gör en del mindre inköp men sällan tar betalt. 
 

5.   Data 

Kåre fortsätter med växtskyltarna och Peter N ställer upp som lärling.  Peter tar på sig att initialt 

hantera hemsidesfrågor och ser över inläggning av löpande information i samråd med Göran. 
 

6   Skyltansvarig. 

Bengt Dohrn tar hand om material över format A3, banderoller m.m.  

Marknadsföringen behöver utökas. Annonsera i tid. Inbjud reporter från t.ex. Kanalen att skriva 

om vårt arbete ta bilder m.m. Bengt och Peter samråder med Göran. Skyltar och marknadsföring 

görs kostnadseffektivt via IT/data. Därför är det av vikt att Bengt talar med Peter så att 

marknadsfrågor samverkar online och offline. Ett samarbete med konsthantverkarna för att 

intressera barngrupper och gemensam marknadsföring vore spännande. Hur vill vi presentera vår 

nuvarande och kommande verksamhet? Styrelsen bör diskutera hur vi når ut till barn och övriga. 

Skriv PR brev. Tala om att vi finns. 
 

7.   Träffar. 

Det föreslogs att vi träffas hemma hos dem som har möjlighet att ta emot oss, onsdagar närmast 

den 15de varje månad. 
 
 

onsdag den 22 oktober kl. 18.00 inbjuder Gunila tel. 540 232 91 (meddela att du kommer) 

onsdag den 19 november kl. 18.00  välkommen till Anna tel. 540 66439  Smedjegärdesv.22   

onsdag den 17 december ev. växthuset (eller att någon inbjuder oss)   

onsdag den 21 januari 

onsdag den 18 februari 

onsdag den 18 mars 

onsdag den 15 april       Då är vi kanske redan igång med vårbruket. 

 
 

 

 

 



 

Forts: minnesanteckning 2008-10-01 

 

8.   Montrar. 

De båda, till trädgårdssällskapet skänkta museimontrarna önskas bort från växthuset.  

De får inte plats, är tunga och otympliga. Konstföreningen är tillfrågad, men är endast  

intresserad av lätt flyttbara moduler. Styrelsen får i uppdrag att snarast finna lämplig intressent. 
 

9.   Gemensamt arbetsområde. 

Hur får vi kontakt med övriga aktiva då vi har olika arbetsdagar? Kan vi skapa ett gemensamt 

arbetsområde i t.ex bärträdgården, som blivit eftersatt, då tiden och intresset ej räckt till. 

Vi kan höra oss för om möjligheten att bilda en festkommitté, som förutom fester även arrangerar 

utflykter och studiebesök. 
 

10.   Styrelsen. 

 Om styrelsen ej har möjlighet att kalla till ett extra årsmöte i år, bör de aktiva  i resp. grupp 

informeras om dagens situation, innan beslut om trädgårdsällskapets framtid tas. Beträffande 

kontraktskrivning och diskussion med konstföreningen önskar vi att Inger Ljunggren  kontaktar 

Peter Nõu (peter@nou.com), som i detta sammanhang är köksträdgårdsgruppens kontaktperson 

och kan vara behjälplig. Vi önskar ha en ordinarie styrelserepresentant med från vår grupp. 
 

11. Talesman/kontaktperson. 

Önskemål framkom att få en namngiven kontaktperson från konstföreningen, som kan vara 

förbindelselänk mellan föreningarna: att styrelsen tar upp frågan med konstföreningens styrelse.  

Lämpligt om en person vore adjungerad till styrelsen i resp.förening för utbyte av funderingar i 

vår gemensamma önskan att skapa en levande verksamhet på Länsmansgården. 
 

12.   Framtiden 

Vi arbetar för att trädgårdsverksamheten fortsätter på Länsmansgården, och att kontakt mellan 

trädgårdsgrupperna och konstföreningen förbättras. 
 

13.   Nästa möte 

Vi sammankallar till en sista arbetsträff denna säsong, lördag den 11 oktober kl. 10.00 

Arbetsuppgiften är, att så långt möjligt lägga färdigt stenbarriären vid trädgårdslandets långsidor. 

Det skulle underlätta inför vårens grävning och gödsling att få det gjort nu under hösten. Viss 

armkraft krävs för detta jobb. Understa raden grävs delvis ner. Med vattenpass får vi en rak 

vacker linje.  
 

14.   Grus. 

Är det vi eller konstföreningen, som tar hem grus till gårdsplanen? Det ser illa ut med alla 

gropar vid infarten och gårdsplanen. 
 

15.   Avslutning 

Med ett varmt tack till Bengt för hans vänliga mottagande av oss i sitt spännande hem med 

magnifik utsikt över havet, samt till Gunila för härlig äppelkaka och för trivsam samvaro 

avslutades mötet. 

 

 

Vid pennan 

 

Anna Seefried 

mailto:peter@nou.com

