
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018, SÄLLSKAPET HORTIKULTURENS VÄNNER

STYRELSE
Ordförande Marianne Yxell
Vice ordförande Leif Lindberg (avgick i augusti)
Sekreterare Erik Söderlund
Kassör Anne Wendel
Ledamöter Catharina Kihlström Lexén
 Anne Eriksson
 Annika Snedsböl 
Suppleanter Karin Sima
 Ylva Nilsdotter

REVISORER Bo Jönson
 Thomas Edqvist

REVISORSSUPPL. Bengt-Göran Dahl

VALBEREDNING Lilian Zita
 Elisabeth Dahlin
 Britt Edqvist 

VERKSAMHET UNDER ÅRET
Ordinarie årsmöte hölls den 14 mars.
Under året har styrelsen sammanträtt nio gånger.
En trädgårdsresa har arrangerats.
Ett äppleträd skänktes från Gustafssonska fonden till den pedagogiska trädgården på Bräckesko-
lan i samband med Äpplets dag den 25 september.
Två programblad har sammanställts och distribuerats till medlemmarna.
Pga ändrade ägarförhållanden har vi fått överge S:t Jakobs församlingshem som föreläsnings-
lokal. Fr o m november hyr vi in oss i Lutherska Missionskyrkan på Vasagatan. 
Föreningen har under året sagt upp plusgirot och öppnat bankgiro hos SEB, för att samla alla 
bankaffärer på ett ställe. Föreningens fondkonto har avslutats och behållningen överförts till 
bankkontot.
För att komplettera våra handlingar på Stadsarkivet har föreningen köpt in ”Hortikulturens Vän-
ners förhandlingar från år 1879”.
Föreningen har under året fått 78 nya huvudmedlemmar. 44 personer har avslutat sitt medlem-
skap. Den 31 december hade vi 528 huvudmedlemmar samt 105 familjemedlemmar.

AKTIVITETER
17 jan Peter Englander höll ett entusiasmerande föredrag om hur man knäcker  

växtzoner i sin trädgård (45 deltagare).

21 feb Vi fick en inblick i tanken om samspel mellan byggnad, människa och  
trädgård i japanska trädgårdar. Kristina Fridh från HDK höll  föreläsningen 
(42 deltagare).

14 mars Årsmöte. Efter årsmötet pratade Bitte Persson från Larsviken om hur  
man odlar potatis. Tipsade om olika sorter, som det sedan gavs tillfälle  
att köpa (35 deltagare).

18 april Henrik Sjöman presenterade spännande och odlingsvärda träd och buskar  
(47 deltagare).



7 maj Föreningen representerades på Råda Säteris trädgårdsdag.
 
16 maj Lena Sofia Andersson visade bilder från sin bok och pratade om populära  

sommarblommor (30 deltagare).

17-20 maj Föreningen representerades under Lisebergs trädgårdsdagar.

23 maj Vi firade Linnés födelsedag med att intendent Mats Havström tog oss  
med på en rundvandring i Botaniska. Därefter skålade vi för Linné med

 bubbel och tilltugg i det fina vädret (27 deltagare).

2 juni Bussresa till Gunillaberg. Innan vi kom till Gunillaberg besöktes två  privata 
trädgårdar och lunch intogs på Skotteksgården

 (40 deltagare).

19 sept Mona Holmberg höll ett trevligt och informativt föredrag om  perenner (79 
deltagare).

24 okt Elisabeth Svalin Gunnarsson visade bilder och berättade mycket
 inspirerande om Karin Larsson och hennes liv i Sundborn (55 deltagare).

21 nov Vid det första medlemsmötet i vår nya lokal, Lutherska Missions-
 kyrkan, föreläste slottsträdgårdsmästare John Taylor om sitt arbete med att 

nyskapa Tjolöholms trädgårdar (88 deltagare).

7 dec Workshop i julgruppskomposition på La Fleuriste
 (tyvärr endast 6 deltagare).

Sällskapet beviljades under året ett bidrag på 70.000:- från Göteborgs Trädgårdsförenings
Stiftelse.

Det ekonomiska resultatet under verksamhetsåret framgår av balans- och resultaträkningen.
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