
Möte om framtiden för Sommarblomsgruppen och Visningsträdgården 

 

På mötet så var vi Marianne, Therese, Elisabeth, Eva-Lena och Magdalena.  

 

Det som diskuterades först var om vi överhuvudtaget skulle stanna kvar på Länsmansgården 

efter allt tjafs med Konstföreningen. Slutsatsen blev att vi på alla sätt och vis ska få in 

pengarna genom kommun eller på annat sätt än att medlemmarna ska behöva betala för att 

arbeta ideellt. Om vi får in pengar, de pengar som föreningen har räcker inte till för att betala 

ett arrende på 6000 kr, så måste det skrivas ett långsiktigt avtal så att konstföreningen inte 

kommer och höjer arrendet eller på annat sätt försöker få oss att betala mer pengar. De ska 

dessutom betala för gräsklippningen. Vi måste räkna ut hur mycket det kostar att hålla 

gräsmattorna i gott skick. 

 

Vi tycker att jouren på sommaren måste lösas på något sätt. Måste de finnas kvar? För vem 

gör vi detta, för oss själva eller för allmänheten. Det är ideellt arbete och att vissa måste stå 3-

4 helgdagar är inte rimligt. Kanske att det finns en lista där alla kan skriva upp sig och de 

dagar ingen skriver upp sig på blir  utan bemanning. Listan kan sitta på anslagstavlan så att 

man ser när det är bemanning eller inte. Kanske bara lördagar eller bara söndagar? 

 

Även om vi har kvar våra grupper, tex sommarblommor eller perenner så har vi fasta 

arbetsdagar på Länsmansgården då alla som kan och vill arbeta kommer. Kanske varje tisdag 

och torsdag kl 18.30 och onsdagar kl 10.00 för att alla ska ha en chans att vara med. Det 

kunde finnas ett schema där de vikigaste sakerna som måste göras varje år står på veckorna. 

Kanske att vecka 20 så klipps rosorna, eller att vecka 12 så klipps alla perenner ner. Då finns 

det en grund för alla att titta på. 

 

Sommarblomsrabatten enades vi om att den måste bli ännu mindre arbetskrävande. Jag 

(Magdalena) vill inte ta ansvar för sådder hemma hos mig längre och vi tänkte oss att vi har 

ett mindre antal sorter och sådana som kan sås i vecka 15 eller senare. Då kan det stå i 

växthuset och så får man ha ett bevattningsschema.  

 

För hela visningsträdgården gäller samma sak, det måste bli mindre arbetskrävande eftersom 

ingen egentligen vill eller orkar ta hela ansvaret att allting sköts som det ska för att det ska se 

snyggt och prydligt ut. Hur det ska lösas är en diskussion som vi måste ta nu, då fler och fler 

inte tycker att det är roligt längre eller helt enkelt inte orkar. 

 

Finns det fler idéer så är det bara att maila dem så ska vi i styrelsen ta med det i 

brainstormingen som vi kommer att ha framöver. 

 

Ha det gott 

Magda 


