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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020 

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER                 
Vid årsmötet 2020 valdes följande styrelse:  
Ordförande: Ann Elgemark (nyval 1 år)  
Kassör: Inger Karlsson (kvarstår 1 år) 
Sekreterare: Solveig Lundberg (omval 2 år) 
Övriga ledamöter: 
Odd Råberg (kvarstår 1 år) 
Holger Bryntesson (omval 2 år) 
Emma Franzén (omval 2 år) 
Gun-Britt Scherp (kvarstår 1 år) 
Ulrica Neldorin (nyval 2 år) 
Revisorer: Ordinarie: Hans Nässla (kvarstår 1 år), Margareta Paulsson (nyval 2 år) 
Suppleant: Kerstin Karlsson (nyval 1 år)   
Valberedning: Ingrid Byman (omval 1 år), Yngve Karlsson (nyval 1 år), Ingen 3:e person 
valdes 
Firmatecknare: Ann Elgemark och Inger Karlsson, som var för sig eller gemensamt kan 
göra uttag och transaktioner i föreningens namn. Föreningen använder Nordea som 
bankförbindelse. Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under året 2020, varav 
hälften var digitala. 

Presentation av styrelsen: 
Ann Elgemark: ordförande, grönt kort i trädbeskärning och biodlare 
Inger Karlsson: kassör och koloniodlare 
Solveig Lundberg: sekreterare och stadsodlare 
Gun-Britt Scherp: stor villaträdgård med permakultur och andra odlingsinnovationer 
Odd Rådberg: IT-ansvarig, programbladsredigerare, villaträdgårdsodlare 
Holger Bryntesson: vurmar för trädgårdssamarbete i Värmland, villaträdgårdsodlare 
Emma Franzén: håller koll på medlemmarna och koloniodlare 
Ulrica Neldorin: Innovatör på trädgårdsodling och behandling av trädgårdsskörd, 
villaträdgårdsodlare 

MEDLEMMAR                                                                                                   
Medlemsantalet ökar. 1 januari 2020 hade vi 159 medlemmar + 41 familjemedlemmar + 1 
dubbelmedlem. 1 januari 2021 hade vi 210 medlemmar + 47 familjemedlemmar + 2 
dubbelmedlemmar. Det betyder att vi har ökat antalet medlemmar med 58 personer! 
Trädgårdsintresset ökar. Det är tydligt. 
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AKTIVITETER 
Inför år 2020 hade vi gjort ett ambitiöst och innehållsrikt årsprogram med temat 
”Permakultur”. Tyvärr så präglades årets programverksamhet av ändringar på grund av 
Coronapandemin. 
Det var många som deltog i programverksamheten 2020, både nya och gamla medlemmar 
men även ”blivande” medlemmar. Alla fick nya kunskaper om växter och trädgårdsodling och 
många fick nya vänner. 

Här följer en kort sammanfattning av våra aktiviteter under 2020: 

Måndag den 10 februari: ” Vad är permakultur” 
Trädgårdssällskapet är begåvat med många kunniga personer och en av dem är Hans-Åke 
Scherp. Hans-Åkes familj har en stor trädgård som är under förvandling. Gräsmatta blir 
damm som fylls med vatten från taket på det stora huset och sommarens törstiga växter får 
dricka dammens regnvatten. Permakultur är en livsstil med omsorg om jorden, människan 
och allt levande. Vi som var där, en blandad skara av kända och nya ansikten, lyssnade 
nästan andäktigt till hur permakulturens principer kan tillämpas för en bättre värld och hur vi 
som odlare kan tänka och göra för att bidra. Resultatet blir dessutom en yppig och lättskött 
trädgård som inte alls behöver vara stor. Nya dammar och mindre ogräsrensning kommer det 
säker att bli i flera trädgårdar. 
Antal besökare: 58 

Lördag den 15, måndag den 17 och torsdag den 20 februari  
samt tisdag den 17 mars: ”Låna frön på bibliotek” 

Plats: Stadsbiblioteket i Karlstad 
Tidpunkt: Lördag den 15 februari 
Antal deltagare: 163 (127 kvinnor och 36 män) 
Utlåning av fröer på bibliotek är en succé. Vi var 7 personer från Karlstad Trädgårdssällskap 
som deltog på Stadsbiblioteket. Det var dubbelt så många besökare på alla biblioteken i 
förhållande till året innan. Vi hade också samkörning av växtbyte med ”Karlstad delar” i 
Karlstad och Vålberg. Biblioteken är även utmärkta platser för att marknadsföra vår 
verksamhet. 

Plats: Vålbergs bibliotek 
Tidpunkt: Måndag den 17 februari 
Antal deltagare: 34 (15 kvinnor och 5 män + 14 på kvällen) 
På Vålbergs bibliotek var vi 3 personer från Trädgårdssällskapet och samkörde även där med 
”Karlstad delar”. Fröutlåningen är också uppskattad av bibliotekspersonalen. 

Plats: Grums bibliotek 
Tidpunkt: Torsdag den 20 februari 
Antal besökare: 40 (32 kvinnor och 8 män) 
För andra gången vi var på ett bibliotek utanför Karlstad kommun. Två personer från 
Trädgårdssällskapet deltog och även där blev det en markant ökning av deltagare. 
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Plats: Hammarö bibliotek 
Tidpunkt: Tisdag den 17 mars 
För första gången skulle vi anordna fröutlåning på Hammarö bibliotek. Tyvärr blev det inställt 
på grund av Coronaviruset… 

Måndag den 24 februari: ” Drömmen om en prunkande trädgård” 
Inte visste alla vi som satt i den fullproppade lokalen att fler än man anar av trädgårdens 
växter kan ätas. Åtminstone för den som gör aktiva val. Vad sägs om funkiablad, humleskott, 
strutbräken, lindblad, bären hos koreansk silverbuske, asiminia (fattigmansbanan) och 
mycket annat. Allt på väldigt många växter går att äta. Annevi Sjöberg, miljövetaren som var 
med och startade Permakultur Stjärnsund, berättade om hur vi kan värna planeten, 
minimera trädgårdsarbetet och få både en prunkade trädgård och en massa mat på köpet. 
Anneli är också medförfattare till böckerna ’Fleråriga grönsaker - upptäck odla, njut’ och 
’Skogsträdgården - odla ätbart överallt’. Under pausen bjöds det på örtte och fantastiska 
syrade grönskar på surdegsbakat bröd. Den som lyssnade till paussorlet förstår att det blir 
många nya inslag i Karlstads trädgårdar den här säsongen. 
Antal besökare: ca 80 
  
Torsdag den 5 mars: ” Besök hos Karlstad Redskap” 
I Vålberg ligger fabriken som tillverkar skyfflar, spadar, krattor, och alla andra redskap som 
bär namnet Karlstad Redskap. Malin Gustafson, som är företagets VD, gav oss en 
historielektion om spadens utveckling från en trubbig tingest helt tillverkad i trä till dagens 
vassa där trä och härdat stål möts för bästa hållbarhet och ergonomi. Vi guidades runt i 
fabriken bland maskiner, träbitar och ståldetaljer som väntade på att bli färdiga spadar och 
skyfflar. En hel del moment är rena hantverket. Fem personer jobbar i fabriken medan Malin 
och en person till sköter det administrativa. Efter den lärorika rundturen var det dags att titta 
närmare på olika redskap och välja ut det vi ville köpa. En exklusiv möjlighet för oss 
eftersom fabriken annars bara säljer till återförsäljare. Ett varmt tack till Malin som förutom 
guidningen bjöd oss på kaffe med kaka och en multi-sax. Det var ett gäng multinöjda 
besökare som lämnade fabriken. 
Antal deltagare: 23 (16 kvinnor, 7 män) 22 var medlemmar. 
 
Torsdag den 12 mars: ”Årsmöte”

Nitton medlemmar kom till årets årsmöte. Det var ett decimerat antal på grund av Corona.  
Vi hade de normala årsmötesförhandlingarna med Håkan Paulsson som mötesordförande och 
Anne Marie Edvardsson som sekreterare.  
Vi fick en ny ordförande; Ann Elgemark samt en ny styrelsemedlem; Ulrica Neldorin.  
Vi tackade vår eminente gamle ordförande, Yngve Karlsson, för gott samarbete under många 
år i utveckling.           
Vi avslutade som vanligt med kaffe/te och hemlagat tilltugg och vårt populära växtlotteri. 

Söndag den 15 mars: ”Trädgårdsdesign enligt permakultur” 
Inställt på grund av Corona 

Riksförbundet Svensk Trädgårds Fullmäktigemöte 2019 
På grund av Corona, så blev det ett digitalt möte på nätet 
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Söndag den 29 mars: ”Kurs i att göra sitt eget insektshotell” 
Inställt på grund av Corona. 

Söndag den 26 april: ”Kola din egen biokol” 
Inställt på grund av Corona. 

Torsdag den 7 maj: ”Kurs i pilflätning” 
Inställt på grund av Corona. 

Söndag den 10 maj: ”Mikrolivet i trädgården” 
Inställt på grund av Corona. 
  
Söndag den 28 juni: ”Tusen trädgårdar” 
Vi deltog för första gången i den rikstäckande trädgårdsarrangemanget ”Tusen trädgårdar”. 
Odd Rådberg visade upp sin trädgård i utveckling med många rum och mycket stenarbeten. 

Torsdag den 2 juli: ” Klematis i massor” 
Detta var den första programpunkten som kunde genomföras under Corona. Vi var 11 
personer som besökte trädgården i Dyvelsten. Vi höll avstånd och hade tvättade händer. Maj-
Lis och Classe hade en trädgård med massor av blommor. Klematisen var inne i andra 
blomningsperioden, så det var bara en del av den rika Klematisfloran som blommade. 
Trädgården var mycket artrik och var väldigt lummig. Det syntes även att värdarna var 
djurvänner eftersom det fanns många arrangemang för djurlivet i trädgården. Värdarna bjöd 
på kaffe med dopp vid detta trevliga trädgårdsbesök. 

Söndag den 2 augusti: ”Resa till Rolands plantskola” 
Söndag den 2 augusti trotsade 12 trädgårdsintresserade Corona för en resa till Rolands 
Plantskola i Revsten, söder om Kristinehamn. Jan-Erik och Ulla-Lena tog emot oss och visade 
plantskolans alla perenner. De har många hundra perenna växter av alla de sorter som 
trädgårdsföreningar kan köpa för grossistpriser. Vi var alla nöjda med våra inköp och 
återkommer nästa år i augusti. 

Måndag den 3 augusti: ”Guidning i Selmas trädgård” 
Inställt på grund av svagt intresse. 

Torsdag den 13 augusti: ”Buketter från din trädgård” 
Åtta damer samlades för att lära oss binda ”Buketter från vår trädgård”, ett samevenemang 
mellan Karlstads Trädgårdssällskap och Studiefrämjandet. Vi träffades ute vid Naturum, 
Mariebergsskogen. Kristina Andersson var vår ledare. Hon demonstrerade ingående hur vi 
skulle arbeta. Efter ett par timmars övande hade vi alla både varsin fin bukett och ett 
arrangemang med blommor i en oasis att ta med hem.  
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Onsdag den 19 augusti: ”Konsten att beskära fruktträd” 
Att beskära fruktträd lockade fler än vi kunde ta emot. Femton medlemmar samlades utanför 
Sjögården i Karlstads koloniträdgård där Maria Jansson från Träd & Gård berättade hur 
fruktträd fungerar och när och varför det är bra att beskära. 
Efter introduktion och fika besökte vi några av kolonins trädgårdar för att fördjupa oss i hur 
man kan resonera innan man väljer att göra ett ingrepp. Vad vill trädägaren åstadkomma 
med trädet och går det att förverkliga? Frågorna och råden var många. Ett råd var att det 
ibland kan vara bättre att plantera ett nytt träd än att stympa ett stort träd som ofta också är 
angripet av fruktträdskräfta. 

Torsdag den 20 augusti: ”Trädgårdsdesignerns trädgård” 
Mycket av trädgårdssällskapets program i år har fått ställas in, men på trädgårdsbesök går 
att hålla avstånd till varandra. Därför höll vi fast vid att ordna trädgårdsbesöket hos 
trädgårdsdesignern Linn Malmén.                                                                                 
Ett tjugotal personer kom och Linn berättade om hur hon tänker när hon anlägger sin egen 
trädgård och om de förändringar som har skett sedan förra besöket. När hon ritar trädgårdar 
åt andra går det undan eftersom kunderna betalar timpris och oftast vill ha en färdig plan att 
börja arbeta efter. Hemma låter Linn det däremot ta tid. Trädgårdsidéerna får mogna fram. 

Söndag den 6 september: ”Höstträff i trädgårdens tecken” 
För 5:e året i rad blev det träff för medlemmar i alla trädgårdsföreningar i södra Värmland. 
Denna gång var det Karlstads Trädgårdssällskap som är värd för träffen och vi samlades vid 
Sjögården, Kroppkärrs koloniområde. 
På träffen skulle vi diskutera hur vi arbetar vidare med medlemsrekrytering. 
Det är viktigt att vi blir fler, så vi får behålla vår rösträtt i Riksförbundet Svensk Trädgård. 
Tyvärr kom det bara 8 medlemmar från Karlstads Trädgårdssällskap och ingen från 
Kristinehamn och Kil. så det blev en flopp. 
  
Söndag den 20 september: ”Äpplets dag” 
Det här året blev firandet av äpplets dag inte som det brukar. När det inte var möjligt att ta 
emot några hundra besökare ställde vi om och kunde erbjuda både sortbestämning och en 
liten äppelutställning i Naturum. Äppelägare lämnade in nitton påsar med äpplen av okända 
sorter. Äpplena levererades till en pomolog som var tacksam över att få träna sina sinnen 
även i år. Nu hoppas vi att alla äppelägare är nöjda fått namn på sina äpplen. 

Torsdag den 1 oktober: ”Potatisprovning” 
Vi hade bjudit in Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård 
till detta program.  
Tyvärr fick vi ställa in på grund av Coronaregler. 

Söndagarna 11 och 18 oktober: ”Lär dig syra grönsaker” 
Den 11:e & 18:e Oktober lärde vi oss att ta hand om överskottet av skörd från våra 
trädgårdar. Vi gjorde surkål med äpple och kummin och fick smaka olika slags fermenterade 
grönsaker, under handledning av vår styrelsemedlem Ulrika Neldorin som fermenterar för 
försäljning i Torfolk och vänner. I mindre grupper på ca 10 personer åt gången och med väl 
tilltagna avstånd mellan stationerna så lärde vi oss hur vi kan göra vitkålen ännu mer nyttig 
genom denna process och efter dagen fick vi med oss ett recepthäfte och en burk att vårda 
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ömt under en månad innan den provsmakades. Steffens minne har en mycket bra lokal för 
dessa ändamål. 

 Söndag den 15 november: ”Gör din egen krans” 
Inställt på grund av Corona. 

Torsdag den 19 november: ”Frörensning och avslutningssoppa” 
På grund av andra vågen av Corona, så fick vi ändra på avslutningsprogrammet. Vi samlade 
på gratisparkeringen vid Norrstrandskyrkan. Ingrid Larsson var på plats och delade ut 
fröpåsar, som vi fick ta hem och resa och sortera. Åtta medlemmar kom och ville hjälpa till 
med frörensningen. 

SAMMANFATTNING 
Antalet medlemmar har ökat markant under Coronapandemin. Trädgårdsintresset och 
trädgårdsodling har haft betydelse för att folk orkat uthärda pandemin med sysselsättning, 
välbefinnande och upptäcktäkten av nyttan med växter och odlingar. Vi får sträva efter att 
tillvarata detta och stötta det gryende odlarintresse i fortsättningen. 

EKONOMI 
1 januari 2020 var föreningens saldo 35 232 och 1 januari 2021 var saldot 45 881. Dessutom 
har vi 12 684 i en fond. Så det ser bra ut på ekonomifronten. 
Se även: Karlstads Trädgårdssällskaps ekonomi redovisas i balans- och resultatrapporten. 

KARLSTADS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP PÅ NÄTET 
Karlstads Trädgårdssällskaps hemsida ligger på karlstadstradgardssallskap.se. Där kan du se 
allt du behöver veta om Karlstads Trädgårdssällskap. Den uppdateras kontinuerligt och där 
kan du också även läsa om vad som hänt under året. Som ett komplement till hemsidan har 
vi en Facebooksida där vi skapar evenemangsposter för att nå tänkbara nya medlemmar. Vi 
har också en Facebookgrupp för både medlemmar och övriga. Där kan medlemmar och 
intresserade diskutera med styrelsen och med varandra om önskningar och utveckling av 
verksamheten. 
  
VALSAMVERKAN 
Karlstads Trädgårdssällskap, Kils Hemträdgårdsförening och Kristinehamns Trädgårdsförening 
har inlett valsamverkan till Riksförbundet Svensk Trädgårds årsmöte. Ingen förening i 
Värmland har i sig själv nog många medlemmar för att få mandat i förbundets fullmäktige, 
men genom valsamverkan kan det gå. Valsamverkan regleras genom ett avtal som 
ordförandena i föreningarna har tecknat. Bland annat roterar rätten att skicka en delegat 
mellan föreningarna. Ordförandena i föreningarna ska inför varje fullmäktige enas om 
ståndpunkter som alla tre föreningarna kan stå bakom. Mandatet ska inte användas för att 
driva en enskild förenings sakfrågor.                                                                                        
År 2020 var det Kils Hemträdgårdsförening som hade mandatet för rösträtt.      

http://karlstadstradgardssallskap.se/
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ÖVRIGT 

• Samarbetet med Studiefrämjandet har fortsatt och utvecklats. Just nu är det Kristina 
Andersson, som handleder oss. Vi har nyttjat deras lokaler på Gjuteriet, samarbetat i 
några program, fått ekonomiskt stöd, hjälp med upptryckning av material, lån av tält 
med mera.  

• 13 kulturprogramsrapporter lämnas in till Studiefrämjandet. Det ger en ekonomisk 
pott, som vi har nytta av i kommande ekonomiska bidrag från Studiefrämjandet till 
vår programverksamhet.  

• Karlstads Trädgårdssällskap har lärt sig GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Vår 
ambition är att skydda personuppgifter i både bild och text. 

• Ingrid Byman (utanför styrelsen) har varit ansvarig för lotteriet. 
• Möjlighet att köpa t-shirt eller hoodtröja har funnits under hela året. 

TACK 
Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och hälsar Karlstads 
Trädgårdssällskaps medlemmar välkomna till ett nytt och framgångsrikt år 2021. 
Karlstad den 11 februari 2021 

Ann Elgemark (ordförande) Inger Karlsson (kassör)  

Solveig Lundberg (sekreterare) Emma Franzén  

Gun-Britt Scherp Odd Råberg  

Holger Bryntesson Ulrica Neldorin 
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