
Perenngruppens svar på styrelsens frågor den 6 oktober 2008. 

Närvarande: Thorgun Andersson, Margareta Engardt, Göran Eriksson, Barbro Hellquist, Elsy 

Nilsson, Britt-Marie Loddby, Bente Fleck, Inga-Lill Tausson,  

(saknas Ingrid Gustafsson och Britt Robertsson) 

 

Åkersberga Trädgårdssällskap bör satsa på:  

Visningsträdgården,  

Besök till privata trädgårdar inom respektive grupp, endagsbesök inom närområdet för alla 

grupper, besök t. ex Enköping, VII: s trädgård mm, ej dyra besök till avlägsna trädgårdar. 

• Föredrag 

• Seminarier:  Kompostering, etc., mm. 

Jord-Gödsel, Näringslära, Vad behöver de olika växterna? Var 

trivs de olika växterna? mm. 

• Kontakt med andra trädgårdsföreningar inom närområdet (Täby-Vallentuna, Norrtälje, 

Roslagens trädgårdsförening) för annonsering och inbjudan till gemensamma föredrag, 

seminarier etc. Skicka årsprogram till varandra. 

• Workshops: T.ex. Jularrangemang (ev. tillfråga Anna Gunnarsson, innehavare av Berga 

blommor, dotter till Bente i perenngruppen) med glögg…….. 

• Alla aktiva i ÅTS arbetsgrupper bör veta NÄR de olika grupperna träffas. Dvs möjlighet 

skall finnas att arbeta inom varandras grupper. Förslag: en dag/veckan i den egna 

arbetsgruppen, en dag/veckan är alla grupper SAMTIDIGT på visningsträdgården. 

• Jobba aktivt mot kommunen. Erbjuda skolklasser att se en KOMPOST och erhålla enkel 

undervisning i trädgårdarbete. Kontakta Gisela för????? 

• Utse en presstalesman för ÅTS. Han/hon skall vara aktiv mot lokaltidningarna och 

kommunen och basunera ut ÅTS verksamhet för kommuninnevånarna. 

• Jobba aktivt med hemsidan 

• Arbeta för att spåra mailadresser till ÅTS medlemmar. 

 

Visningsträdgården 

• Lägg inte ned någon rabatt!! Möjligen rosenrabatten. Men starta först ett upprop på mailen 

för att locka medlemmar att ansvara för rosenrabatterna. Annars, Gräv upp de rosor som 

är fina och placera om dem t.ex. ”framför antikhuset” mot sommarrabatten. 

• Reda ut ekonomin för respektive grupp. Vad kan och får vi inhandla för??? 

• Alla var överens om att samvaron i gruppen och att träffa varandra var viktigast för att 

jobba i visningsträdgården samt att LÄRA SIG nytt om växter och trädgårdsarbete. En 

lag/teamkänsla att ”jobba ihop en gemensam skörd” 

 

Programbladet 

Olika åsikter om programbladet: 

• Ha det kvar: proffsigt, tilltalande innehållsrikt (Utse en redaktör! Avlasta styrelsen!) 

• Komprimera innehållet till en A-4 sida. (Utse en sammankallande, avlasta styrelsen, få 

innehållsuppgifter av styrelsen, träffas hos någon utsedd och vik ihop, tejpa och skicka 

• KRÄV att alla som har mailadress skriver in den till styrelsen på 

medlemsavgiftsinbetalningen och locka med all speciell information som DESSUTOM 

kommer per mail 

 

Övriga synpunkter:   Uppdatera sponsorskylten och sök nya sponsorer 

  Satsa på ett gemensamt system för etiketter på växterna  

  Aktualisera pärmen i växthuset och LÄS den! 


