
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER 
ÅRSBERÄTTELSE 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.kungsbackatradgardsvanner.se  

http://www.kungsbackatradgardsvanner.se/


2 
 

 
 
 
 
 
 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 
 
 
Ännu en gång får jag nöjet att skriva några rader i vår fina förenings verksamhetsberättelse och summera 
trädgårdsåret som varit. Och vilket år det blev.  
 
Först var det ingen vinter (min sambo misströstade om han skulle få ut och ploga med sin fyrhjuling 
överhuvudtaget). Men sedan kom den med besked och ville inte lämna oss. Påsken bjöd på snö och is, i 
varje fall hemma i Ubbhult som ligger högt över havet. När väl vårlökarna orkade upp kom alla på en gång. 
Vi hade vår växtmarknad till förmån för Majblommestiftelsen redan första lördagen i maj, och många kom 
med sina plantor men de var fortfarande späda.  
 
Och sedan blev det sommar. Sällan har vi väl upplevt sådan värme och torka. Visst var det skönt att kunna 
bada i hav och sjö och vattnet var riktigt ljummet, men det gick hårt åt våra kära växter med vattningsförbud 
på många ställen. Vi har visserligen egen brunn men det gällde ju att ransonera så vattnet skulle räcka till allt 
annat också. Och för oss som älskar att grilla blev måltiderna lite tråkigare, men kvällarna var ju magiska. 
 
Sen kom sensommar och en varm höst. Själv undrade jag om vi skulle få uppleva träden i höstskrud med 
tanke på torkan tidigare, men allt blev som vanligt. Skönt att veta att naturen återhämtar sig snabbt, dock 
kommer väl våren att visa vilka växter som inte har klarat den torra sommaren. Men då är det bara att ta nya 
tag. Kanske en favorit har dött men då kanske man kan tänka nytt och förändra istället. 
 
Detta är sista förordet jag skriver som ordförande. Jag har nu haft förtroendet i två år och tycker det är dags 
att lämna över till någon annan. Under min tid i styrelsen har det både slutat och tillkommit ledamöter och det 
är bra att detta sker. Som ledamot lägger man en hel del tid och energi på föreningen och det är naturligt att 
det sker förnyelse med ledamöter som tillför ny energi, kunskap och idéer. Vad jag redan nu hör i 
styrelsearbetet kommer det att läggas mycket arbete på att föra vår förening framåt, och jag är övertygad om 
att kvarvarande och nyinvalda ledamöter kommer att göra ett fantastiskt arbete med detta. 
 
Nu hoppas jag kunna ägna mer tid åt min trädgård och jag hoppas att få träffa många av er på våra fina 
arrangemang i framtiden. 
 
MED ÖNSKAN OM ETT HÄRLIGT TRÄDGÅRDSÅR 2019! 
 
Lena Togander 
Ordförande 
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FÖRENINGEN OCH VÅR PROGRAMORGANISATION 

 
Kungsbacka Trädgårdsförening är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden. Föreningen bildades 
den 19 september 2005 och är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård. Alla odlings-och 
trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar. En god blandning av ålder, kön, intresseinriktningar 
och kunskaper, alltifrån nybörjare till utbildade proffs är berikande för oss.  
 
Föreningen har som ambition att långsiktigt främja trädgårdskultur i samhället och utveckla 
värdeskapande samvaro mellan medlemmar.  
 
Under 2018 har ett program distribuerats till våra medlemmar, innehållande samtliga planerade aktiviteter för 
perioden februari 2018 – januari 2019. Programorganisationen har under året bestått av 9 idégrupper med 
ett 70-tal aktiva medlemmar, som fortlöpande bearbetar och förädlar idéer som mognar och blir möjliga att 
genomföra i vårt program. Det är mycket jobb och samordning bakom kulisserna, innan våra program kan 
distribueras ut till alla medlemmar. 
 
Det har tillkommit två nya grupper under året, som dock inte fått igång någon verksamhet, detta kommer att 
märkas under 2019. Som en avknoppning till gruppen Köksträdgården har några medlemmar bildat gruppen 
Skogsträdgårdsodling, som främst kommer att ha sin verksamhet i form av studiecirklar. Under vårt 
seminarium i september på Gunnebo slott kom det en idé om att skapa arrangemang i avslappad form där vi 
som medlemmar bidrar med innehållet under planerade kvällar i samband med någon måltid, och gruppen 
Trädgårdsprat bildades efter detta. Dessa arrangemang kommer att synas i nästa års program. 
  
Styrelsen har under året bjudit in alla aktiva medlemmar som tillhör en idégrupp till en serie Trädgårdsråd 
med olika teman och målsättningar, för att ytterligare uppmuntra och stödja dialogen i vår förening.  

1. Trädgårdsråd – maj, besök på Botaniska i Göteborg med mycket uppskattad guidad vandring av 
Magnus Lidén. Efter vandringen intog deltagarna en enklare måltid på en gräsmatta i Botan i 
försommar-värmen 

2. Trädgårdsråd- sep, ett idéseminarium genomfördes på Gunnebo slott som en heldagsaktivitet. Vi fick 
en guidad visning av trädgårdarna på slottet. Det serverades en god lunch och sedan följde 
gruppaktiviteter på eftermiddagen som resulterade i ett antal uppslag och idéer som kan bli 
aktiviteter under kommande verksamhetsår 

3. Trädgårdsråd-okt, möte på ABF med genomgång av respektive gruppers planering inför 2019 
  

Föreningens sammansättning av aktiva-grupper, som var och en fångar upp olika intressen hos våra 
medlemmar, utgör en stark bas i vår förening. Det är dessa grupper som är Kungsbacka Trädgårdsvänner. 
Så gott som alla aktiviteter som erbjuds våra medlemmar kommer från dessa gruppers arbete och intresse 
att utveckla sin grupp och vår förening. Många medlemmar väljer att delta i flera gruppers verksamhet, allt 
efter intresse. På så vis föreslår varje grupp vad de vill genomföra i kommande års-program utifrån ledorden 
lust, kul och tillsammans. Detta bildar basen i nästa års verksamhetsplan med tillhörande budget.  
 
Programorganisationen ser för närvarande ut enligt bilden nedan.  
 
Samordnare och aktiva i de olika grupperna har i en del grupper förändrats och detta är helt naturligt och 
nödvändigt i en levande organisation. Det skall vara kul och berikande att vara med aktivt i en grupp och 
ibland förändras intresse och fokus i livet, och då kan andra ta över. 
 
Rosgruppen har inte haft någon verksamhet under året, då dess eldsjäl, Claes Hilmersson, lämnade oss. 
Det är i nuläget osäkert om denna grupp kommer att ha någon verksamhet i fortsättningen 
 
Som nämnts ovan har det tillkommit två grupper, Skogsträdgårdsodling samt Trädgårdsprat. Gruppen 
Trädgårdprat kommer att ha verksamhet först under 2019.
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Bild: Programorganisation januari 2019 

 
 

Aktiva-gruppernas arbete under 2018 
 
HISTORIA OCH FRAMTID 
 
Sen vinter, försenad vår, rekordvärme och vattenbrist – ja vädret har styrt våra aktiviteter denna säsong!  
Årets Blåsippevandring tillsammans med trädgårdsmästare Harald, planerad till Skärtorsdagen, fick ställas in. 
Inte en enda blåsippa hade kunnat titta upp denna påsk! Marken var ännu frusen efter en period av sent 
kommen vinter. 
Vårarbetet vid Grindstugan kunde så småningom komma igång och vi spanande oroligt framåt i almanackan. 
I juni skulle vi arrangera en Engelsk Trädgårdsfest för att fira Grindstugans renovering 10 år! Skulle 
trädgården hinna blomma som vi ville? Det gjorde den – och festen med över 100 besökare blev en absolut 
fullträff. Musikunderhållning, expertråd, förtäring, lotteri, vimplar, trevlig publik och en skön blomning gjorde 
firandet till ett fint minne för alla. 
För tredje året bjöd vi in till Sagovandring en solig och varm söndag i september.  Den fullbokade vandringen 
som avslutas med att alla barn får välja var sin bok var förlagd till Tjolöholm och tillsammans med Allas 
Barnbarn i Kungsbacka skapas magi i de vackra omgivningarna.  
Vid Grindstugan har vi varit ett flertal gånger och röjt och planterat nytt. Vi har turats om att vattna under 
torrperioden.  
Under vintersäsongen träffas vi en gång i månaden på ABF och vi har fördjupat oss i litteratur och egna 
erfarenheter kring engelska trädgårdar och det jubileum som planerades.  
Våra 10 aktiva medlemmar har vandrat i ”I min trädgård vill jag vara Karin” av Elisabeth Svalin-Gunnarsson 
och ” Det var en gång en trädgård” av Karin Berglund, de böcker vi valt att läsa i vår studiecirkel under året.  
Vi gjorde även en studieresa till Jonsereds trädgårdar i juni månad. 
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Samarbetet med trädgårdsmästarna och ledningen för Tjolöholm har fördjupats och vi planerar att utöka vår 
närvaro beträffande trädgårdens nästa fas.  
I juni bjöd vi in till en vandring i slottsträdgården tillsammans med John Taylor (Vad är en knotgarden?) – ett 
uppskattat arrangemang med 30 deltagare.  
2019 vandrar vi vidare – både i historien och i nutiden. 
 
STADSODLING 
Gruppen sa i början av året upp avtalet med kommunen, och har inte bedrivit någon verksamhet, då det inte 
längre fanns förutsättningar eller intresse för detta. 
 
TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA 
I april 2018 var det återigen dags för startmöte för ”Trädgårdsvandra hos varandra”. Alla som anmält sig 
hade inför mötet delats in i grupper på 6-8 personer. Kvällen användes till att bekanta sig med varandra, 
boka sommarens trädgårdsbesök i varandras trädgårdar och att gå igenom årets bricka. Temat för årets 
vandrabricka var Djur & Trädgård och på mötet berättade vi om djur man kan träffa på i trädgården. De som 
ville vara med i tävlingen kryssade under sommarens trädgårdsbesök för de djur, miljöer och växter som 
fanns i trädgårdarna och på brickan. Jordlöpare kom av misstag med i två av brickans rutor. Men så är det 
också en viktig trädgårdsinvånare då de äter snigelägg! 
Alla grupper hade gjort en rejäl insats under trädgårdsbesöken och letat fjärilar, fåglar, skalbaggar, paddor, 
växter, rishögar m.m. Vi som organiserar ”Trädgårdsvandra hos varandra” var imponerade! Förutom att leta 
efter vad som fanns på vandrabrickan, hade grupperna samtal om trädgårdar och växter, inspirerades och 
förundrades, delade med sig av växter och sist men inte minst fikade tillsammans. 
Inför slutmötet i september hade alla med sig något trädgårdsrelaterat till prisbordet och det blev ett 
dignande bord. Tack till er alla! Vi som ordnade avslutningen pratade om sommarens torka och visade hur 
fåglar flockats i en trädgårdsdamm som höll vatten hela sommaren. Både på startmötet och slutmötet bjöds 
på fika och de som ordnar fikat gör det med bravur, jättebra organiserat och goda hembakta kakor. Tack till 
er! 
Vi som ordnar och fixar ”Trädgårdsvandra hos varandra” är ofta själva med i en grupp och får därför del av 
inspiration, samtal och att lära känna nya trädgårdsmänniskor. Vår uppfattning är att det är en aktivitet som 
alla som är intresserade av trädgårdar kan vara med på, att alla delar med sig, båda av kunnande och växter, 
och att vi alla får med oss nya upplevelser. 
 
ROSOR 
Gruppen har inte haft några träffar under året. Sammankallande Claes Hilmersson lämnade oss hastigt 
under sommaren. 
 
VINNARNA 
Vid lotterier på Äskhult midsommar och höstmarknad har gruppen Vinnarna fått ihop ca 8500 kr med mindre 
än 10% materialkostnader. 
VI har haft 13 möten varav 5 för planering, övriga har ägt rum i den utomordentliga snickarverkstad i Kyvik 
som vi får disponera mot låg kostnad och där vi kan tillverka uppskattade vinster av olika slag. 
Gruppen har bestått av Ulla Kristina Wennergren, Elisabeth och Tommy Kihlberger, Göran Rosander samt 
Leif Fjellstedt (samordnare). 
 
RESEGRUPPEN 
Under år 2018 har vi genomfört tre resor, en dagsresa till Falköpingstrakten, en tvådagarsresa till Dalsland-
Värmland och vår vanliga inköpsresa till Munkedal. 
Resa 1, den 6 maj Vår buss styrde mot Falköpingstrakten. Vi var 53 personer, som efter en uppiggande fika i 
parken vid Nolhaga slott i Alingsås, var upplagda för att bese två trädgårdar i Kvänum. Bosse och Margareta 
Johansson visade upp sin mycket fina och välskötta trädgård på ”slätta”. Sedan gick färden till Ingegerd 
Grönberg och hennes trädgård. Denna underbart smakfulla trädgård imponerade framför allt för dess 
uppbyggnad, de vackra buskarna och ett fint vattenfall. Köpglada trädgårdsälskare fick i båda trädgårdarna 
sitt lystmäte.  
Lunch intogs på Mössebergs kurort i Falköping. I denna fina, anrika, gamla byggnad på 
Mössebergsluttningen, fick vi inta en god buffé och kaffe med kaka. 
Resan fortsatte till Floby, där Ingrid Samuelsson och hennes man tog emot oss. Denna trädgård var liksom 
de övriga väldigt fin. (En betraktelse i efterhand är att vi valde tre ganska lika trädgårdar. Kanske skall vi i 
framtiden sikta på en större variation.) 
Vårt sista besök var på Guldsmedsgårdens pionodling i Ljung. Då intresse för att köpa pioner var väldigt 
olika, några gick snabbt igenom fälten medan andra var upplagda för att köpa och få reda så mycket som 
möjligt om de pioner man köpt, fick ett antal resenärer vänta ganska länge på de övriga. 
Resa 2, den 16-17 juni Vid vår andra resa styrde bussen mot Dalsland där vi, 33 deltagare, förutom att 
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uppleva blomprakt hos Marianne och Ingemar Karlsson på gården Aspebohl, serverades kaffe och nybakt 
bröd i deras gamla lada. Örtagården i Dahl Rostock var nästa stopp. Guiden Kerstin Ljungqvist hade mycket 
intressant att berätta om Dals Rostocks rika historia och örtagård. Vi hade kunnat vara där längre, men det 
var dags att inta lunch på Sliperiet i Borgvik. Dagens sista besök gick till Gillberga Prästgård, där Thomas 
Ericson och Urban Fhager hade trädgårdsvisning i denna sin blomstrande oas. Det bjöds sedan på trevligt 
kafferep i prästgården. 
Efter middag och övernattning på Stadshotellet i Karlstad åkte vi till Marita Hjelm i Molkom. Vi trotsade regnet 
och Marita berättade om sin fina trädgård och sålde honung. Sedan var det dags för lite kultur. På Lars 
Lerins museum i Karlstad fick vi en utmärkt guidning bland alla fantastiska akvareller, som Lars Lerin skapat. 
På Värmlands museum strax intill åt vi lunch innan vår hemresa, som gick via Mariestad där vi besökte Lisas 
Trädgård och Plantskola. 
Resa 3, den 18 augusti Med 26 förväntansfulla och köpsugna resenärer styrde bussen mot Munkedal och 
Vivi & Tommy Ahnby på Gullmarsfjordens plantskola. I denna innehållsrika plantskola med mängder av unika 
träd och buskar shoppade alla loss. Munkedalsresan blev lyckad i år också. 
 
TRÄDGÅRDSNÖRDARNA 
Samordnare: Göran Andersson. 
Gruppens syfte är att medlemmar som har specialintressen (som inte ligger inom ramen för andra gruppers 
områden) ska träffas och utbyta erfarenheter för att under lättsamma former fördjupa sina kunskaper. Vi vill 
vara en liten grupp. Gruppen avser också att ordna enklare föredrag och göra resor/studiebesök. 
Föredragen är tänkta att vara öppna för alla KTV-medlemmar och ofta även för allmänheten 
Vi har haft 6 möten under året inkl bla föredrag om Magnolier med Lennart Söderberg och Ett år i Furets 
trädgårdar med Annika Herdersson. 
 
KÖKSTRÄDGÅRDEN 
Under året har köksträdgårdsgruppen haft träffar på ABF och i våra egna trädgårdar inklusive en skördefest 
hos Liisa Skoog. Skördefesten har blivit en tradition och deltagarna tar under Liisas ledning med sig vars en 
rätt som blir en underbar buffé. 
Vi har fått tre nya medlemmar i gruppen. Under årets träffar har focus varit på förökning. Vi vill lära oss mer 
om förökning, fröer, ympning etc. En aktivitet på detta tema är vår Fröbytardag på Fyren som kommer att 
äga rum även 2019. 
Fröbytardag 
Lördagen den 3 februari hade vi den uppskattade fröbytardagen på Fyren. Vi marknadsförde tillställningen 
att alla var välkomna att lämna in och byta till sig fröer. Ett lyckat och mycket uppskattat arrangemang. 
Lär dig beskära dina träd och buskar 
 Favorit i repris. Anette Altré, Drömträdgården, berättade om hur du kan gå till väga och vad som är viktigt att 
tänka på när du skall ta hand om dina träd och buskar i trädgården. Ett fullsatt och uppskattat arrangemang 
där du fick möjlighet att lära dig hur du beskär dina träd och buskar i teori och praktik alltifrån fruktträd, bär 
och övriga träd och buskar.  
Fullsatt föredrag i maj med Philipp Weiss och Annevi Sjöberg 
Temat var hur man odlar och lagar mat med lättskötta, supernyttiga och miljösmarta fleråriga grönsaker. 
Föredragshållarna Philipp Weiss och Annevi Sjöberg från Stjärnsund, Södra Dalarna är författare till boken 
Fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut som blev nominerad till årets trädgårdsbok 2016. De berättade om 
kända (t.ex. sparris, rabarber och pepparrot) och okända fleråriga grönsaker (t.ex. potatisböna, lungrot och 
salladsaralia). Vi lärde oss följande och mycket mer: 
• Varför fleråriga grönsaker är nyttiga, lättskötta & miljösmarta 
• Hur man odlar fleråriga grönsaker 
• Vad en polykultur är för något 
• Vilka fleråriga grönsaker som är särskilt bra för humlor och bin 
• Hur fleråriga grönsaker används i matlagning 
• Hur Ryssgubben fick sitt namn och vad den dödliga dosen rabarberpaj är… 
• Samt information om var du får tag på plantor och frön 
Bildande av Skogsträdgårdsgruppen 
Fram på höstkanten kom Philipp Weiss och Annevi Sjöberg ut med ytterligare en bok Skogsträdgården Odla 
ätbart överallt. Köksträdgården tog då initiativet till att bilda en studiegrupp med denna bok som ledsagare. 
12 personer deltar i denna grupp och har haft några möten under året. Styrelsen tog ett beslut att 
Skogsträdgårdsgruppen blir en egen grupp.  
 
MAJMARKNAD 
”Från det som växer – till de som växer” 
Växtmarknaden - där alla är vinnare 
Flitiga trädgårdsvänner sår och tar skott och planterar i krukor även gräver upp plantor som skänks. 

http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/S/john-lennart-soderberg/
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Marknaden hölls utanför Fyren den 5 maj. Det hade samlats mycket folk som under trivsamma former köpte 
alla plantorna på kort tid. Hela överskottet som i år uppgick till 7 260,- skänkte KTV till lokalföreningar för 
Majblomman som också presenterade sig vid eget bord och är mycket tacksamma för vår gåva. Tack till alla 
berörda trädgårdsvänner. 
 

EXTERN SAMVERKAN 
 

Föreningens målsättning är att verka i vår närhet och interagera med aktörer i samhället för att sprida 
intresset för trädgård och odling. Våra grupper har under året genomfört flera projekt och aktiviteter som 
också riktar sig till människor utanför vår förening, allt för att sprida glädjen och samvaron i intresset för 
odling, vår närmiljö och vårt välbefinnande. Gruppen Historia och framtid har medverkat i flera aktiviteter 
påTjolöholm. Allt detta i samverkan med bl. a. Kungsbacka kultur & Fritid, Kungsbacka Trafik & Park, ABF, 
Tjolöholms Slott, lokala företag och säkert fler aktörer. Majmarknaden är ett populärt arrangemang där alla 
kan komma och fynda växter och överskottet sedan går till lokala Majblommestiftelsen, till förmån för 
behövande barn och familjer. Genom våra olika arrangemang i Kungsbacka och i och vid Fyren har vi upparbetat 
bra kontakter med personalen där, och även blivit inbjudna att medverka vid andra kulturhändelser. Kontakter 
med Kungsbacka kommun har upparbetats och de har vänt sig till oss för att vi skall medverka i deras 
kommande arrangemang. 

 
STYRELSEN 

 
Styrelsen har under 2018 bestått av följande åtta ledamöter: 
 

• Lena Togander, ordförande 
• Ingrid Lindskog, vice ordförande 
• Börje Vikner, kassör 
• Lisbet Oscarsson, sekreterare 
• Gunilla Jansson, ledamot 
• Leif Andersson, ledamot 
• Camilla Eriksson, ledamot 
• Annika Andersson, ledamot 
 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. Vi har bjudit in till 3 trädgårdsråd. De arrangemang 
som planerades inför 2018 i vår verksamhetsplan har genomförts. Alla medlemmar har fått 1 tryckt program 
och inbjudan till årsmöte.  Årsmöteshandlingar finns numera enbart tillgängliga på hemsidan och skickas inte 
längre ut med posten. 
Styrelsen har under året även distribuerat programmet via vår hemsida och Facebooksidan Kungsbacka 
Trädgårdsvänner. De publika delarna i programmet har marknadsförts på sociala media och via tillgängliga 
e-kalendarier såsom Kungsbacka evenemangskalender och GP Guiden. Under året har styrelsen varit 
representerad vid RST:s årsmöte i Stockholm sam regionmöte i Trollhättan. Under slutet av året har vår 
hemsida uppdaterats och bytt format, då det gamla formatet inte gick att uppdatera längre, för att kunna 
säkra fortsatt problemfri drift av hemsidan. 
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EKONOMI 
 
Under året har föreningen haft 777 medlemmar, varav 135 familjemedlemmar. Föreningen har under 2018 
genomfört en rad arrangemang med olika inriktning, se verksamhetsberättelserna från respektive grupp. Vid 
årsmötet i mars antogs en budget som visade ett överskott på 3600,- som sedan slutade på ett överskott på 
51587,-. Det finns flera anledningar till detta, vilket tabellen nedan visar, och främst är att så gott som alla 
grupper redovisat ett bättre resultat än planerat. Kostnad för program och distribution har också blivit lägre 
än budgeterat liksom en rad andra administrativa kostnader. 
 
 

Verksamhetsgrupp intäkterkostnad resultat intäkterkostnad resultat diff
Historia & Framtid 2500 -15000 -12500 1250 -13805 -12555 -55
Köksträdgården 5750 -10950 -5200 7565 -10930 -3365 1835
Majmarknad 12000 -12000 0 8050 -8151 -101 -101
Resegruppen 116000 -116000 0 110036 -108686 1350 1350
Trädgårdsvandra hos varandra 3700 -5500 -1800 2500 -1509 991 2791
Trädgårdsnördarna 4500 -7500 -3000 2326 -7706 -5380 -2380
Sticklingarna 4400 -9800 -5400 0 -1157 -1157 4243
Vinnarna 0 0 0 13675 -6589 7086 7086
Skogsträdgårdgruppen 0 0 0 0 -4021 -4021 -4021
Styrelsen, föredrag 10000 -20000 -10000 4400 -9783 -5383 4617
Totalt programverksamhet 158850 -196750 -37900 149802 -172337 -22535 15365
Totalt  158850 -196750 -37900 149802 -172337 -22535 15365

budget 2018 utfall

 
 
 
Föreningen har fått bidrag av ABF och Kultur & turism under året som hjälp till tryckkostnader och hyror bl.a.  
 
Medlemsavgiften för året har varit 320 kr, varav 90 kr går till vår föreningskassa. Resterande går till Svensk 
Trädgård och alla de stödfunktioner de kan erbjuda, samt tidningen Hemträdgården till alla medlemmar.  
 
De administrativa kostnaderna per medlem har under 2018 varit ca 54 kr per medlem, att jämföra med 2017 
då denna kostnad var 66 kr. Skillnaden består främst i att kostnad för tryckning har blivit lägre jämfört med 
föregående år. Vi har dessutom endast tryckt upp ett program för hela året. 
 
Redovisning av antal medlemmar och resultat och balansräkning redovisas nedan, och även 
revisionsberättelsen för 2017 
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Medlemmar 2017 2018
Hushåll 711 642
Familje 150 135
Summa medlemmar 861 777

2017 2018
INTÄKTER
Programverksamhet 74611 136 127
lotteri 9224 13 675
medlemsavgifter 50597 70 265
bidrag RST 4000 0
Bidrag ABF 15000 13 953
KBA kultur & turism kontantstöd 60000 55 000
Summa 213432 289020

KOSTNADER
Programverksamhet 88616 172 338
årsmöte 13616 15 363
trädgårdsråd 2743 17 211
Årsprogram 23292 14 141
porto, kuvert mm 10005 7 720
hemsida 0 5 625
övrigt, adm 9992 4 385
Summa 148264 236783

Bankavgifter 500 650
Redovisat resultat 64668 51587

SKULDER OCH EGET KAPITAL 2017 2018
Upplupna kostnader 3979 0
Balanserat resultat (IB) 134603 199271
Årets resultat 64668 51587
Utgående balans skulder o eget kapital 203250 250858

KASSA O BANK 2017 2018
Bank rörelsekonto 62940 115075
Bank vilande 125310 125311
Utgående balans 188250 240386

Övriga interimsfordringar (ABF) 15000 10472
Utgående balans bank o fordringar 203250 250858

UTFALL
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