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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021 
 
STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER                 
Vid årsmötet 2021 valdes följande styrelse:  
Ordförande: Ann Elgemark (nyval 1 år)  
Kassör: Inger Karlsson (omval 2 år) 
Sekreterare: Solveig Lundberg (kvarstår 1 år) 
Övriga ledamöter: 
Odd Råberg (omval 2 år) 
Holger Bryntesson (kvarstår 1 år) 
Emma Franzén (kvarstår 1 år) 
Gun-Britt Scherp (omval 2 år) 
Ulrica Neldorin (kvarstår 1 år) 
Revisorer: Ordinarie: Hans Nässla (omval 2 år), Margareta Paulsson (kvarstår 1 år) 
Suppleant: Kerstin Karlsson (omval 2 år)   
Valberedning: Ingrid Byman (omval 1 år), Yngve Karlsson (omval 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 elva protokollförda sammanträden under året 2021. 
 
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 2021 hade vi 210 medlemmar + 47 familjemedlemmar + 2 
dubbelmedlem, totalt 259. 1 januari 2022 hade vi 223 medlemmar + 44 familjemedlemmar 
+ 2 dubbelmedlemmar, totalt 269.                                                                               
Det betyder att vi har ökat antalet medlemmar med 10 personer!                      
Trädgårdsintresset fortsätter att öka och det är glädjande. 
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AKTIVITETER 
Inför år 2021 hade vi gjort ett ambitiöst och innehållsrikt årsprogram. Även detta år med 
temat ”Permakultur”.  Årets programverksamhet ändrades delvis på grund av 
Coronapandemin. I början av året var de flesta program digitala. 
Det var många som deltog i programverksamheten 2021, 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 2021: 
 
Måndag den 15 februari: ” Odla klimatsmart med permakultur” 
Trädgårdsåret inleddes den 15 februari med den digitala föreläsningen Odla klimatsmart med 
permakultur och lockade många. Hans-Åke Scherp talade till bilder om hur trädgårdsodling 
kan ske både arbetsbesparande och njutbart och hållbart utifrån ett klimatperspektiv om 
man tar tillvara den kunskap som naturen själv ger oss.  
Intresset var stort och ca 150 personer följde föreläsningen i realtid och kunde ställa frågor 
och fler hade gjort det om vi hade lyckats bättre med tekniken detta första försök. De som 
inte kunde följa den då har kunnat ta del av den via Trädgårdssällskapets Youtubekanal och 
inspelningen har haft ca1000 visningar under de 8 månader som filmen har legat ute 
 
Måndag den 22 februari: ”Att lyckas med frösådden” 
Den 22 februari sände vi en digital inspelning där Gun-Britt Scherp samtalade med 
Kerstin och Yngve Karlsson om hur man förbereder växtligheten i trädgården genom 
tidig frösådd och vilken utrustning man kan använda utan att ruinera sig. Kerstin 
visade hur hon samlar egna fröer, sår, omskolar och driver upp plantor. Yngve visade 
hur man på ett enkelt sätt kan arrangera förvaring och belysning när plantorna står 
på tillväxt.  
Under den efterföljande frågestunden kom många bra frågor som hjälpte till att 
fördjupa allas våra kunskaper. Inspelningen som ligger på Trädgårdssällskapets 
Youtubekanal har haft ca 350 visningar under 7 månader. 
  
Våren 2021: ”Låna frön på bibliotek” 
Succén med utlåning av fröer på våra bibliotek fortsätter trots corona. 
Under våren, februari – maj, var vi på 8 bibliotek; Stadsbiblioteket, Vålberg, Edsvalla, 
Skattkärr, Väse, Molkom, Grums och Hammarö. Vi lånade ut 2000 påsar med frön. Varje 
låntagare fick låna max 5 påsar. Det betyder att det var 400 låntagare som lånade frön på 
våra bibliotek. 
Ingrid Larsson gör ett fantastiskt jobb med alla dessa fröer. Bibliotekspersonalen har också 
varit behjälpliga och ska ha beröm. 
 
Lördag den 27 mars: ”Klipp rätt i rätt tid” 
Beskärningskursen den 27 mars blev inte ett trädgårdsbesök för några få utan en digital 
workshop med rekordmånga frågor där också deltagarna delade med sig av sina kunskaper. 
Ann Elgemark gick igenom när på året det är lämpligt att beskära det mesta man kan ha i en 
trädgård. 100 hade anmält sig men alla loggade inte in. 
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Måndag den 19 april: ”Mikrolivet i jorden” 
Temat Permakultur verkar locka många. Den här gången, den 19 april, handlade det om att 
odla jorden för att få en ökad växtlighet och ökat näringsvärde i grödorna. Hans-Åke Scherp 
berättade hur man genom att täcka jorden med organiskt material som redan finns i 
trädgården gör den levande och lättskött. Med löv, gräsklipp, kompost av ogräs, flis, halm, ja 
allt som man annars städar bort, matar man mikrolivet i jorden som gör att växterna kan ta 
upp de näringsämnen som finns i jorden.  Han visade också på hur forskning har visat hur 
vår hälsa påverkas av mikrolivet i vårt matsmältningssystem av det vi äter.  
Tack vare den digitala möjligheten och marknadsföringen genom Studiefrämjandet kunde 
föreläsningen följas av intresserade från hela Sverige. Kommentarer i den efterföljande 
chatten visar att inte bara Karlstadsbor deltog: Tack för att jag fick vara med, fast jag är 
långt ifrån Karlstad! Det var jättekul och givande! Väldigt roligt att få lyssna på! Hoppas på 
mer. Varmt tack för föreläsningen som har berikat vår kunskap om permakultur. Jag ser 
redan fram emot att lyssna på den igen. Kommer du att ha uppföljande föreläsningar? 170 
visningar under 5 månader 
  
Söndag den 25 april: ”Kola din egen biokol”. Tyvärr inställt 
 
Riksförbundet Svensk Trädgårds Fullmäktigemöte 2021 
 
På grund av Covid-19 genomfördes mötet digitalt. Den valsamverkansgrupp som vår 
förening ingår i deltog med ett ombud. 

Torsdag den 20 maj: ”Årsmöte” 
På grund av Covid-19 hade styrelsen valt att genomföra årsmötet digitalt. Det genomfördes 
torsdag den 20 maj. Måndag den 24 maj hade styrelsen ett konstituerande möte. 
 
Lördag den 5 juni: ”En permakulturträdgård i blom” 
Att bestämma en visningsdag av en trädgård i blom ett halvår innan är inte lätt. Väder och 
växtlighet ska vara perfekt. Lördagen den 5 juni var det mycket varmt och soligt och det var 
skönt att ha stora träd som gav skugga. Tyvärr var det mitt emellan två blomningar. 
Fruktträdens överdådiga blomning var över och de höga väggarna av Gullregn och öarna av 
Strandiris hade inte slagit ut än.  
I skogsträdgården blommade dock Kvittenträd, Aroniaträd och gräslök överdådigt och i 
blomsterbäddarna hade ännu inte alla tulpaner och Dillpioner vissnat ner. Men de ca 40 
besökarna gav uttryck för att de var nöjda och all den nykokta rabarbersaften gick åt i 
värmen. Det blev också ett bull- och bondkakekalas under lindarna medan Hans-Åke Scherp 
förklarade varför han och Gun-Britt Scherp har gjort det de gjort i trädgården och berättade 
om hügelbäddar, täckodling och kompost. 
  
Söndag den 4 juli: ”Trädgårdsbesök i Bergslagen” 
Söndag den 4 juli åkte 16 trädgårdsintresserade till Vikersvik och besökte en fantastisk 
trädgård. Vi blev bjudna på kaffe med många sorters hembakat kaffebröd och hemgjord saft 
vid ankomsten. Värdarna Margareta och Leif hade under en 30-årsperiod förvandlat ett 
skogsområde till en underbar trädgård. Den innehöll blommande växter av alla former och 
färger i olika grupperingar som förbands med fina grusgångar med sittplatser överallt. Där 
fanns också gjutna figurer och blommor som Margareta skapat.  
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Söndag den 1 augusti: ”Resa till Rolands Plantskola” 
Söndag den 1 augusti reste 18 medlemmar i Karlstads Trädgårdssällskap till Rolands 
Plantskola i Revsten. Detta var den tredje gången vi besökte plantskolan och det verkar bli 
en tradition. Våra värdar tog emot oss och visade runt bland flera hundra olika perenner. Vi 
hade tur och klarade oss från regn, men det var ganska blött på marken. Alla handlade mer 
än planerat eftersom det blev många spontanköp i blomsterprakten.  
Vi var mycket nöjda och bokade en ny inköpsresa första söndagen i augusti 2022. 
  
Tisdag den 10 augusti: ”Föröka dina växter med sticklingar” 
Inställt på grund av Covid-19. 
 
Lördag den 28 augusti: ”Tid att skörda i en permakulturträdgård” 
Vi hade verkligen inte vädrets makter med oss i år när vi planerade visningar. Trots att 
värmen hade kommit av sig just den 28 augusti och bjöd på vindar från sjön kom det 15 
personer för att titta på växtligheten och naturen hade inte svikit den som väl var. 
Sommarens värme och arbetet med jorden har rikligt belönat oss i år med stora skördar. 
Polkabetor stora som ett barnhuvud och kilovis med broccoli. Men kållarver och 
mördarsniglar har också trivts bra. Grönkålen, svartkålen, brysselkålen och savoykålen vann 
dock kampen och växer som mattor i odlingsbäddarna. I växthuset hänger gurkorna som 
regn. Värmen och bina har bidragit till en lovande äppelskörd och den rika rönnblomningen 
har lockat till sig rönnbärsmalen och lämnat äpplena ifred. Vi kunde bjuda på äppelmust från 
årets första äppelpress. 
  
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. 
 
Lördag den 25 september: ”Äpplets dag” 
Vi firade äpplet i strålande solsken och med en strid ström av besökare. Både mustningen 
och avsmakning av olika äppelsorter var riktiga publikdragare. Intresset för att musta själv 
var stort. Så stort att föreningen på stående fot beslutade att skaffa både press och kross för 
utlåning till våra medlemmar. Äppelutställningen ståtade med 35 olika sorters äpplen och 
pomologerna passade på att ha två blivande pomologer med för träning. Ett trettiotal okända 
äpplen fick namn och många äppelägare blev nöjda. 
180 besökare kom, såg och smakade varav en stor del var barn. Vi från föreningen som 
fixade det hela var Solveig, Holger, Inger, Yngve, Kerstin, Hasse, Karin och Ann.  
  
Torsdag den 7 oktober: ” Blindprovning av potatis” 
Den här kvällen hade vi besök av Lise-Lotte Björkman som är trädgårdsrådgivare i vårt 
riksförbund. Det visade sig att hon hade sina rötter djupt ner i potatismyllan. Vi fick en 
grundlig och intressant genomgång av potatissorter och hur man odlar knölarna. Därefter 
var det de kokta potatisarnas tur, vi sniffade, smakade och försökt efter bästa förmåga sätta 
ord på både smak och doft på fyra okända sorter. Inte var det lätt, en potatis luktar ju mest 
potatis. Det blev en både lärorik och riktigt trevlig och rolig kväll som såklart avslutades med 
potatissoppa och kronans potatiskaka. Det var 19 deltagare som slöt upp som nu har en ny 
relation till Solanum tuberosum. 
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Torsdag den 18 november: ”Frösortering och soppa som årets avslutning” 
Att avsluta året med frösortering och soppa har blivit en tradition för Karlstads 
Trädgårdssällskap, och den traditionen bröt vi inte i år heller. Ett tiotal personer samlades i 
mitten av november för att rensa och, sortera och kuvertera frön som vi hade fått in, dels 
från allmänheten, dels från vår frögeneral Ingrid. Vårt arbete med fröbibliotek har 
expanderat för varje år och nu är det många bibliotek i och runt Karlstad som är med.          
Efteråt fick frösorterarna välförtjänt smaka på tre sorters soppa. 

SAMMANFATTNING 
Antalet medlemmar har ökat 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 2021 var föreningens saldo 45 881 och 1 januari 2022 var saldot 45 855. Dessutom 
har vi 12 658 i en fond. Vi har bra kontroll på vår ekonomi tack vare en bra kassör. 
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 en 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 mellan ovanstående kan vi delta.                                 
Riksförbundet Svensk Trädgårds årsmöte 2021 var digitalt och ingen från vår förening hade 
möjlighet att delta, så uppdraget gick till Kils Hemträdgårdsförening att delta som ombud.                                                    
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ÖVRIGT 

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

• Kulturprogramsrapporter lämnas in till Studiefrämjandet. Det ger en ekonomisk pott, 
som vi har nytta av i kommande ekonomiska bidrag från Studiefrämjandet till vår 
programverksamhet. Vi har även haft program tillsammans med Studiefrämjandet. 

• 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 växtlotteriet. 
• 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 innehållsrikt trädgårdsår 2022. 
Karlstad den 27 januari 2022 
 
 
Ann Elgemark (ordförande) Inger Karlsson (kassör)  
 
 
Solveig Lundberg (sekreterare) Emma Franzén  
 
 
Gun-Britt Scherp Odd Råberg  
 
 
Holger Bryntesson Ulrica Neldorin 
 
 


