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ORDFÖRANDE HAR ORDET
2019, ännu ett år kan läggas till handlingarna och vi ser återigen fram mot en ny vår. Vi har genomfört
ett digert program under 2019 med ett 25‐tal öppna evenemang och vi går nu in i jubileumsåret
2020. Då fyller vår förening 15 år och vi siktar på ett fortsatt attraktivt programutbud och en god
service till våra medlemmar, också detta år.
Ett 60‐tal medlemmar har valt att engagera sig lite mer i våra aktivagrupper och i styrelsen. Det är
motorerna i vår verksamhet som bland annat skapar och genomför vårt programutbud på ett
proffsigt sätt. Är man med i en aktivagrupp delar man dessutom sitt trädgårdsintresse med andra
likasinnade och fördjupar sina kunskaper utifrån gruppens inriktning Vi gläds alla åt att dessa eldsjälar
finns!
Andra väljer att delta i enstaka evenemang såsom föredrag eller någon av våra välarrangerade resor.
Det kanske speglar livssituationen man befinner sig i just då och den tid man kan undvara för sitt
trädgårdsintresse. Ytterligare medlemmar väljer att bara läsa tidningen ”Hemträdgården”, denna
ypperliga tidning som alla medlemmar får hem till sin brevlåda.
Tiden för att odla fritidsintressen har svårt att räcka till och trädgårdsintresset konkurrerar med
många andra intressen, som man också vill prova på. Jag tycker mig se att trädgårdsintresset står sig
starkt i konkurrensen. Jag kan se att de allra flesta väljer att behålla sitt medlemskap från år till år just
av det skälet att det är prisvärt och att man enkelt och naturligt kan variera sitt engagemang från tid
till annan.
Jag har nu varit engagerad i föreningens styrelse i två år, varav det sista som ordförande. Det har varit
intressant och berikande och jag har mött många fantastiska och engagerade människor i olika
sammanhang. Jag avgår nu som ordförande men mitt trädgårdsintresse lever vidare, dock under
andra former.
Jag önskar er alla ett trevligt trädgårdsår.
Leif Andersson
Ordförande
Kungsbacka trädgårdsvänner
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FÖRENINGEN OCH VÅR PROGRAMORGANISATION
Kungsbacka Trädgårdsvänner (KTV) 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.

ÅRET SOM GÅTT
Året som gått har som vanligt präglats av alla de erbjudanden som våra medlemmar genom vårt
välgjorda och innehållsrika program, erbjudits och tagit del av. Utöver de evenemangen som erbjudits
i programmet har ytterligare en handfull evenemang tillkommit under året.
Under året som gått har också en översyn av föreningens styrande, stödjande och historiska
dokument fortsatt, som stöd för den löpande verksamheten. Nygamla metoder för kommunikation
och marknadsföring har prövats. Vi har på ett positivt sätt figurerat i den lokala pressen under året.

PROGRAMORGANISATION OCH AKTIVAGRUPPERNA
Även i år har ett program distribuerats till alla medlemmar, innehållande samtliga planerade
evenemang för perioden februari 2019 – januari 2020. Programorganisationen har under året bestått
av 10 aktivagrupper med ett 60‐tal aktiva medlemmar. De har fortlöpande bidragit med, bearbetat
och förädlat programidéer för 2019. Det är mycket jobb och samordning bakom kulisserna, innan våra
program kan distribueras ut till alla medlemmar.
Vi har också under året samverkat med Kungsbacka kommun och andra aktörer i olika projekt eller
bidragit med vår kunskap i olika frågor. Det gäller bl.a. 1:a majfirandet i Äskhult, sommarutställningen
i kulturhuset Fyren, Världsnaturfondens del av årets nationaldagsfirande samt Äpplets dag som gick
av stapel på Fyren.
Styrelsen har under året bjudit in alla som tillhör en aktivagrupp till en serie Trädgårdsråd med olika
teman och målsättningar. Trädgårdsråden har som syfte att uppmuntra och stödja dialogen i vår
förening.
1. Trädgårdsråd 1 i maj Då besökte vi Äskhults by och fick ta del av deras verksamhet. Vi fick ge‐
nom dess personal såväl Äskhults historia som nuvarande verksamhet oss till livs. Styrelsen
fick också chans att under fikat redogöra för vad som händer inom KTV. Ett tjugotal aktiva
deltog.
2. Trädgårdsråd 2 i september. Då var vi på Tjolöholms slott och åt en god lunch i storstugan.
Mat, information och diskussioner följdes av en intressant guidad tur med trädgårdsmästare
Kenneth Krabbe. Under dagen togs en första diskussion om ett eventuellt jubileumsfirande.
En grupp utsågs att återkomma med idéer
3. Trädgårdsråd 3 i oktober. Möte på ABF med genomgång av respektive gruppers planering in‐
för 2019. Glädjande var att vi även 2020 kan förvänta oss ett program i nivå med de senaste
åren att erbjuda våra medlemmar och Kungsbackaborna. Med sedvanlig smörgåstårta till livs
gavs allmän information och etablerades en grupp som tog på sig att ta fram idéer och ge‐
nomföra föreningens 15 års jubileum. Styrelsens beslutade resepolicy presenterades och dis‐
kuterades.
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Föreningens sammansättning av aktivagrupper, som var och en fångar upp olika intressen hos våra
medlemmar, utgör en stark bas i vår förening. Det är dessa grupper som gör Kungsbacka Trädgårds‐
vänner. 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.
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.
Programorganisationen ser för närvarande ut enligt bilden nedan.

Bild: Programorganisation januari 2020
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AKTIVAGRUPPERNAS ARBETE UNDER 2019
HISTORIA OCH FRAMTID
Det finns några ord som beskriver vårt engagemang under verksamhetsåret 2019 och det är orden
projekt, hållbarhet och utveckling. Vi startade vårarbetet vid Grindstugan på Tjolöholms slott, med att
bygga en kompost, allt enligt traditionellt hantverk och med ett fint resultat. Sommaren bjöd på hyf‐
sat väder och trädgården krävde normal skötsel med en del nyplantering. Tillsammans med Tjolöholm
planerar vi nu att omvandla tidigare års sagovandring till en fé‐vandring med en slinga runt slottet,
där sagoväsen och växter blir till en spännande naturupplevelse för hela familjen. Under vintersä‐
songen träffades vi en gång i månaden på ABF och vi har fördjupat oss i litteratur och egna erfaren‐
heter kring engelska trädgårdar. Våra 10 aktiva medlemmar har vandrat i ” Det var en gång en träd‐
gård” av Karin Berglund och ”Arts and Crafts för din trädgård” av Rebecka Malmsköld, de böcker vi
valt att läsa i vår studiecirkel under året. Vi gjorde även en studieresa till Kinnekulle i juni månad. Den
planerade föreläsningen om våra älskade rondeller och planteringar i Kungsbacka fick ställas in p.g.a.
sjukdom men återkommer våren 2020. 2020 vandrar vi vidare – både i historien och i nutiden.
TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA
I april 2019 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, totalt var vi 38 deltagare på årets vandra.
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 Ätbara grönsaker. De
som ville vara med i tävlingen kryssade under sommarens trädgårdsbesök för de växter som fanns i
trädgårdarna och på brickan.
Alla grupper hade gjort en rejäl insats under trädgårdsbesöken och letat diverse växter som angetts
på brickan. Det svåraste visade sig som kanske förväntat vara sorterna av alla de fruktträd som ingick
på brickan. Förutom att leta efter vad som fanns på vandrabrickan, hade grupperna samtal om träd‐
gårdar 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 i
vanlig ordning ett dignande bord. Vi som ordnade avslutningen pratade om hur sommaren varit och
Maria berättade om hur det var att lämna sin gamla upparbetade trädgård som nästan var färdig för
1000 trädgårdar, och ta över en liten vanvårdad men spännande trädgård i en brf i Kungsbacka. En
utmaning och några år kvar till den kvalificerar sig till 1000 trädgårdar! Både på startmötet och slut‐
mötet bjöds på fika och de som ordnar fikat gör det med bravur, jättebra organiserat och goda hem‐
bakta kakor.
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.
VINNARNA
Vinnarna har under året träffats i slöjdsalen på Kyvikshus och tillverkat många fina priser avsedda för
de lotterier man arrangerar. Priser tillverkas också i hemmen mellan dessa träffar. Vinnarna har sedan
deltagit i evenemang på Äskhult med firande av 1: a maj, midsommar och vid höstens skördefest.
Lotterier har också anordnats i samband med årsmötet och vid ett flertal föredrag. Evenemanget i
maj gav ett överskott som likt överskottet från växtmarknaden skänkts till Majblommans verksamhet.
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RESEGRUPPEN
Under år 2019 har vi genomfört tre resor och ett trädgårdsbesök (utökat till 2 besök).
Resa till södra Halland den 6 juni 2019
Då intresset var stort för denna resa, valde vi att hyra två bussar för att alla 106 intresserade kunde få
plats. Vi besökte Vargaslätten i Simlångsdalen, där dess ägare Göran Johansson tog emot, visade
denna fantastiska oas och berättade om historien bakom både trädgården och den knuttimrade
storstugan. I idyllen Laholm, som i det soliga vädret visade sig från sin bästa sida, besökte vi även
systrarna Ulrica Caréns och Camilla Carén Palms trädgårdar och såg hur man på små ytor kan skapa så
mycket vackert!
Besök i Maleviks rosenträdgård den 30 juni och 7 juli
Håkan Gidestrand i Malevik visade upp sin rosenträdgård för sammanlagt 40 personer under de två
dagarna. Efter kunnig guidning bland alla Austinrosor serverade han kaffe, fralla och kaka i orangeriet,
där han dekorerat bordet med mängder av rosor, som han sedan generöst delade ut.
Tvådagarsresa till Danmark den 17–18 augusti
Via färjan Helsingborg‐Helsingör körde busschauffören oss 32 personer till Karen Blixens Museum på
Själland, där vi blev guidade runt i författarinnans fina hus och trädgård strax intill Öresund. Lunch
intog vi på det mysiga Jaegerhuset, där vi serverades smörrebröd och öl. Peter Wibroes vackra
franska barockträdgård stod sedan på programmet. I Peters stora orangeri serverades alla ett glas vin
med tilltugg. Vi lämnade Själland och åkte via Fyn till Langeland, där vi installerades på Tranekaer
slott och annex. Sedan var det dags för det spännande mötet med Hannu Sarenström och hans ”nya”
boende på Langeland. Vädret gjorde att vi fick tränga ihop oss alla i hans hus. Men det vilade inga
ledsamheter, utan stämningen blev god när han seglade in med den ena rätten efter den andra. Efter
övernattning och frukost på Tranekaer slott, besökte vi en förtjusande trädgård på en ö i Langelands
närhet. Vi bjöds på kaffe med hembakt kaka under fruktträden och kunde köpa växter där.
(Språksvårigheten gör att man med extra stor spänning ser fram emot nästa växtsäsong och får reda
på vad man köpt!) På Fyn besökte vi Egeskovs slott, en pärla med vackra trädgårdsrum och labyrinter.
Tyvärr var inte vädrets makter på vår sida. I Köpenhamn stannade vi och såg det kongelige danske
Haveselskabs have. Där fanns mycket fint att se, men det ihållande regnet fortsatte tyvärr. Efter
stärkande mat tog vi bussen över sundet och chauffören styrde hemåt.
Inköpsresa till Munkedal den 1 september
Innan bussen körde mot Gullmarsfjordens plantskola besökte vi (30 personer) Roland Gustavssons
exotiska trädgård, som hade stora sten‐ och lavapartier med stenpartiväxter, damm med lotus och
mycket annat. Intressant och nyskapande! Innan lunch på Stallgården, med strålande utsikt över
havsvik, besökte vi även Runa och Lennart Olssons fina trädgård. Sedan var det dags att ”shoppa loss”
hos Vivi och Tommy Ahnby på Gullmarsfjordens plantskola. Här gavs möjlighet till intressanta inköp
bland mängder av unika träd och buskar.
TRÄDGÅRDSNÖRDARNA
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 re‐
sor/studiebesök. Föredragen är tänkta att vara öppna för alla KTV‐medlemmar och ibland även för
allmänheten. Vi har haft 10 möten under året inkl. föredrag om Franska trädgårdar med Ann Larås
4 april och om trädgårdsfrågor mm med Lise‐Lotte Björkman 17 oktober.
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KÖKSTRÄDGÅRDEN
Under året har köksträdgårdsgruppen haft träffar på ABF och i våra egna trädgårdar samt en skörde‐
fest hos Liisa Skoog. Skördefesten har blivit en tradition och deltagarna tar under Liisas ledning med
sig en rätt var som blir en underbar buffé. 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
ägde rum den 2 februari. Vi har också vid två tillfällen besökt Ingvar och Pirkkos trädgård där vi fått
mycket kunskap om förökning, fröinsamling och inte minst en grundlig lektion i pepparrotsodling.
Övriga trädgårdar som vi besökt under året är Kias, Evas, Eve‐Linas, Ing‐Maries och Julies. På årets
sista möte på ABF avhandlade vi gödsling ur olika aspekter, mycket intressant och det kommer säkert
bli fler diskussioner om det.
Fröbytardag
Lördagen den 2 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 och vi hade fin publicitet i våra lokaltidningar och många intresserade besökare.
Potatis, potatis, potatis
Onsdagen den 13 mars hade vi ett föredrag om potatis på ABF. Bitte Persson som driver Larsvikens
potatisodling på Kullahalvön i Skåne kom till oss och föreläste om potatis. Hon berättade om årets
nyheter såväl som välkända klassiker. Odlingstips och lite om potatisens väg till Sverige. Frågestund
samt försäljning av sättpotatis och jättegoda chips avslutade detta populära föredrag.
Växter i din trädgård till krydda och medicin
Onsdagen den 4 september kom Kerstin Ljungqvist som driver örtagården i Dals Rostock och som har
ett stort intresse för växternas användning och historia. Kerstin har också skrivit boken Nyttans växter,
en uppslagsbok om över tusen växter samt en historik över den svenska medicinalväxtodlingen. Detta
föredrag var ett av våra mest välbesökta med ca 80 personer. Föredraget uppmärksammades av Norra
Halland som gjorde en jämförelse med vår egen Kungsbackagumma.
SKOGSTRÄDGÅRDSGRUPPEN
Vi har haft nio träffar under året som passerat. Tolv personer har med stor iver aktivt deltagit.
Upplägget har varit att vi läst en bok om skogsträdgårdsodling. Boken vann pris förra året för bästa
trädgårdsbok. Till varje träff har var och en förberett sig genom att läsa, kolla länkar, youtube‐klipp
m.m. Sen har vi haft en gemensam diskussion kring materialet vi kollat in. Vi har samtidigt haft våra
egna trädgårdar i åtanke och delgett varandra de olika förutsättningarna. Att ta in begreppet ”skogs‐
trädgård” har varit en spännande kunskapsresa. Vi har varit i flera av våra egna trädgårdar, men också
vid två tillfällen i redan etablerade skogsträdgårdar. Målet är, kort sammanfattat, att bl.a. använda
naturen som förebild och som ekosystem. Skapa en skogsbryn‐liknande trädgårdsmiljö genom att
gynna mångfalden med perenna ätliga växter i olika skikt.
MAJMARKNAD
”Från det som växer – till de som växer”
Växtmarknaden ‐ där alla är vinnare
Flitiga trädgårdsvänner sår och tar skott och planterar i krukor och gräver upp plantor som skänks.
Marknaden hölls den 18 maj och som vanligt utanför Fyren i Kungsbacka. Vi fick in väldigt många
växter till försäljning och det hade samlats mycket folk som under trivsamma former köpte alla plan‐
torna på kort tid. Hela överskottet, som i år uppgick till 14.324 kr skänkte KTV till lokalföreningar för
Majblomman som också presenterade sig vid eget bord och är mycket tacksamma för vår gåva. På
marknaden fanns det material från Svensk Trädgård och medlemsinformation som delades ut till
intresserade och förhoppningsvis framtida medlemmar i vår förening. Tack till alla berörda träd‐
gårdsvänner.
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TRÄDGÅRDSPRAT
Trädgårdsprat är ett forum för de som vill samtala om och reflektera över trädgården och växandet
som betyder så mycket för oss. Gruppen är ny för 2019 och vi formar den efter de deltagandes
åsikter och önskningar. Vi har haft två träffar, den 19 februari och den 19 november, på Onsala
Båtmuseum, där 17 respektive 15 deltagare träffades över god fika respektive höstsoppa. Gamla och
nya medlemmar trädgårdspratade i trivsam anda om erfarenheter, idéer och växter. Höstträffen
inspirerade till fortsättning med Trädgårdsprat under opretentiösa former även 2020.
STICKLINGARNA
Tanken med Sticklingarna är att ordna roliga aktiviteter i trädgården för barn tillsammans med
föräldrar, mor‐ och farföräldrar. I år har vi haft två aktiviteter. Den första var i maj då barnen fick göra
sin egen igelkott av återvunnet material och ”taggigt” gräs i. Andra aktiviteten var i september när vi
byggde och målade fågelholkar som barnen fick ta med sig hem, för att se vem som kanske flyttar in.

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 därför genomfört flera projekt och aktiviteter som
också riktar sig till människor utanför vår förening. Så gott som hela vårt programutbud är öppet för
allmänheten.
Allt detta har skett i samverkan med bl.a. Kungsbacka kultur & Fritid, Kungsbacka Trafik & Park, ABF,
Tjolöholms Slott, Äskhults by, Kulturhuset Fyren och andra lokala företag och aktörer. Genom våra
olika arrangemang i Kungsbacka har vi upparbetat bra kontakter med personalen där, och även blivit
inbjudna att medverka vid andra kulturhändelser. Kontakter med Kungsbacka kommun har
upparbetats och vi ställer oss båda parter positiva till att samverka i framtida evenemang.

STYRELSEN
Styrelsen har under 2019 bestått av följande åtta ledamöter:
 Leif Andersson, ordförande
 Ingrid Lindskog, vice ordförande
 Börje Vikner, kassör
 Ingrid Säfblad‐Drake, sekreterare
 Julie Matthews, medlemsansvarig
 Gunilla Jansson, ledamot/sekreterare
 Pirkko Turpeinen, ledamot
 Camilla Eriksson, ledamot
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten. Vi har bjudit in till 3 trädgårdsråd. Alla
medlemmar har fått ett program i sin brevlåda tillsammans med inbjudan till årsmöte.
Årsmöteshandlingarna till årsmötet 2019 finns tillgängliga på hemsidan. Styrelsen har också
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 i lokala tidningar. Under året har styrelsen varit
representerad vid RST:s årsmöte i Stockholm. Vi har också fått bra press från våra lokala tidningar
med ett flertal artiklar där vi givits stort utrymme.
Föreningens medlemsregister administreras av riksförbundet Svensk Trädgård. Ett nytt register införs
och har tagit betydligt längre tid att införa än vad som utlovats. Detta har skapat en osäkerhet hos oss
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i den löpande uppföljningen. Under året har medlemsansvarig påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra
e‐postadresserna då dialogen med våra medlemmar är svår att upprätthålla utan rätt adresser.
Styrelsen har planerat och genomfört totalt 9 evenemang inklusive årsmötet i samband med vilket
Gunnel Carlson var föredragshållare, tre trädgårdsråd, träff med nya medlemmar och andra
evenemang med kommunal anknytning. Häri ingår såväl första majfirande med Äskhults by som ett
samarbetsprojekt med Naturskyddsföreningen kring temat humlor och bin. Det mest omfattande
evenemanget var sommarutställningen på kulturhuset Fyren under ca fem sommarveckor. Där fick vi
möjlighet att visa upp vår förening som vi fungerar idag liksom vår fantastiska historia. Där fanns
också plats för kul och intressant kunskap på temat ”trädgård”. Som en mereffekt till själva
utställningen fick vi samlat ihop historiskt material om föreningen som tidigare var spritt på många
händer. Arbetet med att finna en systematik för hur dessa handlingar skall arkiveras har påbörjats.
I övrigt har styrelsen administrerat föreningen i enlighet med årsmötets intentioner och legala krav
genom att ansöka om bidrag, inkomstdeklarera föreningen, sköta föreningens ekonomi, upprätta
planer och göra bokslut, handlägga medlemsansökningar, sköta hemsida, samordna program, ansvara
för verksamhetssystem, besvara frågor riktade till föreningen mm.

EKONOMI
Den 1 januari 2020 var antalet medlemmar 755 vilket är något färre medlemmar än föregående år.
Vid årsmötet i mars 2019 fastställdes en budget som visade ett överskott på 20.010 kr. När år 2019
summerades blev överskottet till slut 46.047 kr. Dels för att kostnaderna för årsmötet och hemsidan
blev lägre än beräknat. Dels lyckades i stort sett alla aktivagrupper genomföra sina program till bättre
resultat än budgeterat.

Aktivagrupp
Historia & Framtid
Köksträdgården
Majmarknad
Resegruppen
Trädgårdsvandra hos
varandra
Trädgårdsnördarna
Sticklingarna
Vinnarna
Skogsträdgårdgruppen
Trädgårdsprat
Styrelsen
Totalt programverk‐
samhet

intäkter
0
5800
0
0

Budget
2019
kostnader
‐14000
‐12100
0
0

intäkter
0
8275
15297
280595

Utfall
2019
kostnad
‐6687
‐13272
‐15300
‐277254

resultat
‐14000
‐6300
0
0

resultat
‐6687
‐4997
‐3
3341

7313
1303
‐3
3341

2500

‐4000

‐1500

1900

‐1544

356

1856

7000
0
10000
0
3500
0

‐10700
‐900
‐2900
0
‐4350
‐10000

‐3700
‐900
7100
0
‐850
‐10000

9549
1050
14505
0
1550
0

‐9461
‐1225
‐3869
‐1320
‐2294
‐19198

88
‐175
10636
‐1320
‐744
‐19198

3788
725
3536
‐1320
106
‐9198

28800

‐58950

‐30150

332721

‐351424

‐18703

11447

Differens

Under 2019 har Kungsbacka Trädgårdsvänner fått 60.000 kr i bidrag av Kungsbacka Kommun och
4.000 kr i bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård. Vi har även fått bidrag av ABF för den
studiecirkelvverksamhet som förening bedriver.
Medlemsavgiften för året har varit 320 kr, varav 70 kr går till vår föreningskassa. Resterande går till
Svensk Trädgård och alla de stödfunktioner de kan erbjuda, samt tidningen Hemträdgården.
Antal medlemmar, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för 2019 presenteras nedan.
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RESULTAT‐ OCH BALANSRÄKNING
Antal medlemmar
Huvudmedlem
Familjemedlem
Summa medlemmar

2018
642
135
777

2019
624
131
755

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Programverksamhet
Lotteri
Medlemsavgifter
Bidrag RST
Bidrag ABF
KBA kultur & Fritid kontantstöd
Summa

2018

2019

136127
13675
70265
0
13953
55000
289020

318216
14505
54690
4000
11308
60000
462719

Kostnader
Programverksamhet
Årsmöte
Trädgårdsråd
Årsprogram
Porto, kuvert mm
Hemsida
Övrigt, adm
Bank
Summa

172339
15363
17211
14141
7720
5625
4385
650
237434

351424
19369
13018
18708
8307
1634
2582
1630
416672

51586

46047

REDOVISAT RESULTAT
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Rörelsekonto
Vilande konto
Fordran ABF
Utgående balans

2018

2019

115075
125311
10472
250858

161750
125311
11308
298369

Skulder och eget kaptital
Skuld Majblommeföreningarna
Balanserat resultat
Årets resultat

199271
51586

1465
250857
46047

Utgående balans

250857

298369
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EVTsToNSBERÄTTELSE Fö R KU NGSBACKA TRÄDeÅnosvÄN N ER

Vid granskning av Kungsbacka Trädgårdsvänners räkenskaper för tiden 2OL901-0L - 2A§-12-3L har vi funnit att dessa är i god ordning. lntäkter och
kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer och behållningen på bank
har kontrollerats.

Mot förvaltningen av föreningens verksamhet i övrigt enligt forda protokoll och
årsredovisning finns enligt vår mening ingen anledning till anmärkning.
Revisorerna föreslår därför att föreningsstämman beviljar styrelsen i sin helhet
ansvarsfrihet for den tid som revisionen omfattar.

Kungsbacka den 15 januari 2A2O

',Å*"^,,-§-\*T
Antonia Sanchez Hjortberg

Björn Carlsson

