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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Så har ett år gått och det är dags att summera vad som har hänt i Kungsbacka Trädgårdsvänner 2017. Och
som vanligt är det en hel del, som verksamhetsberättelserna från alla grupper kan vittna om. Jag är mycket
imponerad av allt engagemang och arbete som läggs ner av var och en för att göra vår förening till vad den
är, en rörelse som byggs underifrån. Om allt arbete skulle utgå ifrån styrelsen vore det nog mer än ett
heltidsjobb att vara ordförande i denna förening.
Under året har jag som ordförande arbetat med att få ett konstruktivt och lustfyllt arbete i styrelsen. Det tar tid
att lära känna varandra och se vad varje ledamot kan bidra bäst med. Men nu när vi går in i ett nytt
verksamhetsår tycker jag att vi lyckats ganska bra. Vi har delat upp oss i olika kompetenser och gjort vad var
och en är bra på. Några av oss har jobbat med kommunikations-frågor och bl a uppdaterat hemsidan så den
har blivit mer lättöverskådlig. Arbetet med detta fortgår för bättre funktioner. Vi har nu också en officiell egen
Facebook-sida som styrelsen är administratör till. Där kommer fortlöpande att läggas ut aktuell information
och inlägg från medlemmar. Gilla och följ vår sida ”Kungsbacka Trädgårdsvänner”.
Under andra halvan av året avgick vår kassör av personliga skäl, och styrelsen stod utan denna viktiga
funktion. Men efter att ha konsulterat Riksförbundet Svensk Trädgård och också våra revisorer valde vi att
inte utlysa en extra årsstämma för att tillsätta denna funktion, utan jag som ordförande tog över det ansvaret
tillsammans med vår förra kassör, Solveig Kallin, för de månader som var kvar under året. Då det inte har
varit så stor ekonomisk aktivitet denna period har detta fungerat väl, men ser fram emot att styrelsen skall få
en ny kassör vald på årsmötet, som kan axla denna viktiga roll.
Vårt program för 2018 är nu tryckt och distribuerat till alla er medlemmar tillsammans med kallelse till
årsmötet den 4 mars. Beslut togs på förra årsmötet att föreningen endast skall trycka upp ett program för
hela året, vilket vi har gjort. Men det kan vara svårt för alla grupper att planera så långt i förväg och det
kommer säkert att bli fler arrangemang som tillkommer. Om styrelsen anser att det behövs kommer
eventuellt ett enklare programblad att produceras till hösten. Alla arrangemang finns givetvis på vår hemsida
och vi lägger också upp dem på Facebook.
Jag och styrelsen ser fram emot att träffa er alla på vårt årsmöte den 4 mars, se kallelse för tid och plats. Där
blir som vanligt en föreläsning och denna gång är det Ingrid Palmstierna som berättar om perenner och fröer.
Och vi bjuder på lite enklare förtäring.
Du som läser detta och känner att jag vill vara med i någon grupp uppmanar jag dig att delta i vårt årsmöte
den 4 mars. Representanter för de olika grupperna kommer att vara där och alla välkomnar nya intresserade.
Eller om du brinner för något speciellt område, kontakta styrelsen, så kan vi se om det finns intresse för det
du föreslår. Eller kontakta sammankallande i gruppen du är intresserad av, alla är välkomna.
MED ÖNSKAN OM ETT HÄRLIGT TRÄDGÅRDSÅR 2018!!!
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.
Då beslut togs på föregående årsmöte att endast ge ut 1 program för verksamheten har föreningen under
året gett ut 1 program för perioden februari-september och sedan skickat ut ett kompletterande enklare
programblad för hösten och vinterns aktiviteter. Programorganisationen har under året bestått av 11
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.
Föregående år tillkom en ny grupp, Sticklingarna, som riktar in sig på aktiviteter tillsammans med barn, för att
främja samvaro kring trädgård och odling tillsammans. Detta initiativ ligger helt i linje med vad Riksförbundet
Svensk Trädgård önskar att anslutna trädgårdsföreningar skall uppmuntra, för att få unga människor att inse
värdet och glädjen med att odla. Gruppen har haft flera sammankomster under året.
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 hos Håkan Wallin och hans fantastiska Trädgård i Benareby. Vi var ca 20
aktiva som vandrade runt och beundrade, ställde frågor, och intog en enklare måltid i hans trädgård.
Flera av oss åkte därifrån med inköpta, ibland rara, växter.
2. Trädgårdsråd- aug, komplettering för höstens program och information inför kommande helårsprogram.
3. Trädgårdsråd-okt, upprätta förslag till gemensamt program och budget för hela verksamhetsåret
2018
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.
Under året har gruppen Urban Garden Day, UGD, valt att stå utanför Kungsbacka Trädgårdvänner. De
genomförde en föreläsning under våren i föreningens regi men deras huvudsyfte, att genomföra en årlig
trädgårdsvandring i Kungsbacka centrum och arrangemanget runt detta, kunde inte inbegripas i föreningens
ekonomi, och därför valde gruppen att genomföra den utanför föreningen.
Stadsodlingsgruppen har under året haft svårt att upprätthålla sin verksamhet med endast ett fåtal eldsjälar
som har engagerat sig, och har därför beslutat att lägga ner denna inför 2018.
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.
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Bild: Programorganisation januari 2018

Aktiva-gruppernas arbete under 2017
HISTORIA OCH FRAMTID
Efter förra årets stora satsning på vandringar och den Idéträdgård vi anlade tillsammans med Anette Altré på
Tjolöholm har vi haft ett något lugnare år. Årets blåsippe-vandring tillsammans med
trädgårdsmästare Harald samlade ett tappert gäng nyfikna spanare i störtregn. Vi hukade tillsammans med
de rara sipporna men humöret var på topp. För andra 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. Under vintersäsongen
träffades vi en gång i månaden på Fyren och har fördjupat oss i litteratur och egna erfarenheter kring Engelska trädgårdar och det jubileum som planeras vid Grindstugan i juni 2018.
Våra 10 aktiva medlemmar har vandrat ”I trädgårdsmästarens spår” och ” I min trädgård vill jag vara Karin”,
de böcker av Elisabeth Svalin vi valt till vår studiecirkel under året.
Vi gjorde även en studieresa till Fredriksdals Trädgårdsmässa i juni månad.
2018 vandrar vi vidare – både i historien och i nutiden.
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STADSODLING
Vi har under året fortsatt vårt arbete med att söka fler intresserade till odlingen i Stadshusparken samtidigt
som vi själva lagt relativt mycket tid på skötsel och underhåll. Även i år deltog vi på Urban Garden Day och
fick draghjälp av deras arbetsgrupp med en bakluckeloppis på parkeringen intill odlingen. Väldigt trevligt och
uppskattat!
Under säsongen har biodlarna haft en visningskupa stående i parken och under en höstträff fick vi smaka på
honungen.
Vi har haft fortsatt god kontakt med kommunen, där några tjänstemän på olika förvaltningar även börjat
engagera sig handgripligen bl. a genom att anlägga en liten äng, plantera växter som särskilt uppskattas av
bin och sköta om bikupan.
Vi fick också via kommunen kontakt med några intresserade som nyligen kommit till Sverige. Vi hade en
trevlig dag med dem när vi delade ut plantor och planterade nya lådor fulla med tomater, trädgårdssyra,
sibirisk kantlök, persilja, chili mm. Men de flesta har idag flyttat vidare varför lådorna åter behöver nya ägare.
Även en grupp som studerat svenska hos Hermods har under en period tillsammans med sin lärare tagit
hand om några av lådorna. De uppskattade mycket att ha en plats att gå till och sköta om, och var
entusiastiska odlare!
Tyvärr har vi inte lyckats hitta ett engagemang som håller över tid. Det finns ett par ambitiösa personer kvar
sedan vårt första år, övriga har kommit och gått, och nu står många av lådorna utan ägare. Bristen på
kontinuitet i gruppen av odlare har gjort att skötseln av de allmänna ytorna till stor del har blivit
Stadsodlingsgruppens ansvar. Vi har i år bara varit två personer, vilket gör att vi efter några roliga och
händelserika år har valt att säga upp avtalet med kommunen.
Det besked vi fått är att kommunen vill ha odlingen kvar och därmed tar över ansvaret. Sammanfattningsvis
så är vi ändå väldigt glada och stolta över att Kungsbacka kommun nu har infört allmänna riktlinjer för
stadsodling och ser ett värde i att bevara odlingen utanför stadshuset!

TRÄDGÅRDSVANDRA HOS VARANDRA
2017 års ”Trädgårdsvandra hos varandra” genomfördes för 10:e året och för att fira detta var
evenemanget kostnadfritt för medlemmar. I år var det nytt rekord igen i antalet deltagare, hela 69
personer. Vi hade ett gemensamt uppstartsmöte i slutet av april. Deltagarna var indelade i
grupper med 6-8 deltagare och som en isbrytare vid mötet hade vi tagit med några olika
frösådda plantor där de skulle gissa vilken som var vilken.
Årets bingobricka var ersatt med en växtbricka där man skulle hitta gemensamma trådar för
de på brickan olika växterna med minst 7 växter i varje tema.
Under sommaren träffades varje grupp under lättsamma former, tittade på varandras
trädgårdar, fikade, inspirerades, delade med sig av växter och utbytte kunskap. Växtbrickan
var med som ett trevligt inslag.
I september var det avslutning och då träffades alla deltagarna igen. Grupperna
presenterade inte mindre än 25 olika teman på växtbrickan. När vi satte ihop brickan hade vi i
aktivagruppen tre olika teman; årets perenner, röda grönsaker och grönt kulturarvsväxter.
Efter gruppgenomgången rullade det ett bildspel som Ingrid pratade till, med årets perenner
och grönt kulturarvsväxter. Dessa växter är utvalda med hänsyn till att det är växter av god
kvalitet, härdiga, lättskötta och mycket odlingsvärda.
Varje grupp lämnade skriftlig feed-back på aktiviteten inför nästa år. Alla deltagare hade med
sig något trädgårdsrelaterat vilket resulterade i ett överdådigt prisbord som alla fick vara med
att dela på. Så kvällen och aktiviteten avslutades med att trädgårdsvandrarna gick hem som
vinnare, både i form av nya trädgårdsvänner, nya kunskaper och med något fint till sin trädgård.
ROSOR
Gruppen har träffats vid sju tillfällen under våren och hösten i ABFs lokaler. Vi har
gått igenom rosfakta, tagit upp frågor om rosor och deras skötsel, tittat på bilder och
diskuterat egenskaper hos olika ros-sorter och rosfamiljer. Vi har också genomfört en vandring i en trädgård
med framförallt gammaldags rosor, och där de, som ville, kunde ta sticklingar eller rotskott för egen
förökning.
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VINNARNA
Gruppen har under året haft 11 protokollförda möten där vi diskuterat och planlagt vårt arbete avseende
närvaro vid olika aktiviteter samt produktion av lotterivinster. Dessa har bestått av allehanda produkter
tillverkade av trä, plåt, ull, cement, stål, decoupage m.m. Under 2017 har vi deltagit med lotterier vid
Midsommarfesten, Byggnadsvårdsdagarna samt Skördefesten på Äskhult. Kostnaderna för deltagandet har
varit låga, 250kr till skillnad mot andra arrangemang som skulle ha kostat mycket mer. Nettointäkterna ligger
på ca 9000kr med mycket låga kostnader för material. Vid början av året bestod Vinnarna av Ann-Britt
Ternander, Laila Åstrand, Britt-Marie och Tomas Davidsson som alla utträdde vid halvårsskiftet medan
Elisabeth och Tommy Kihlberger, Ulla Kristina Wennergren, Göran Rosander samt Leif Fjellstedt
(samordnare)
kvarstår.
RESEGRUPPEN
Vi har under året genomfört två resor. Resan till Tyskland blev tyvärr inställd p.g.a. för lågt deltagarintresse.
Första resan gick till Munka-Ljungby i norra Skåne. Hos Yvonne och Anders Jonsson
fick vi se en fantastisk trädgård med många olika växter. Nästa besök var hos Galleri Pictor
i ett gammalt charmigt hus och en lummig trädgård med tillhörande konstutställning.
Efter lunchen som vi åt på Hamnkrogen i Ängelholm, styrde vi kosan till Jannike Malmqvist.
Där serverades vi eftermiddagsfika i hennes stora trädgård. 56 personer deltog på resan.
Sista resan gick till Munkedal där 30 köpsugna resenärer deltog.
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 ibland även för allmänheten
Vi har haft 9 möten under 2017 inklusive föredrag om Botaniska med Camilla Danielsson och Håkan Wallin.
Vi har även haft introduktionsträffar med ett tiotal nya medlemmar.
URBAN GARDEN DAY
I Januari hade gruppen planerings- och budgetmöte tillsammans med representanter från styrelsen och då vi
inte kunde nå samsyn runt evenemanget Urban Garden Day, kom gruppen fram till att evenemanget
knoppas av och drivs som ett ideellt projekt utanför föreningen. Det kändes vemodigt att vårt projekt inte
längre blir en del av KTV och samtidigt fick vi ny energi att utveckla projektet vidare. Vi är tacksamma över
att UGD-idéen föddes i föreningen och vi under tre år (2014-2016) kunnat utveckla organisation och idé inom
ramen för KTV’s programverksamhet. Guld värt, tack!
I mars månad gjorde vi som grupp vårt sista arrangemang i KTV. Filmvisning på temat ”Äta insekter är inget
nytt – men är det framtiden?”. Kvällen avslutades med föredrag av konstvetare Ellen Gellerstedt och Emma
Asplund från Hakuna Mat samt provsmakning av olika larver. Vi fortsätter som medlemmar och aktiva i andra
grupper, att njuta av KTV’s fantastiska programverksamhet.
KÖKSTRÄDGÅRDEN
Under året har vi haft ett 10-tal träffar på ABF och i våra egna trädgårdar inklusive en skördefest hos Liisa
Skoog. Nedanstående studiecirkel var en del i dessa träffar.
Vår jordnära studiecirkel.
Köksträdgårdsgruppen ordnade en studiecirkel om jord vintern 2016/2017. Ett viktigt underlag var skrifterna
"Lär känna jorden" och "Växtbiologi" från Svensk Trädgård. Vi var ca 10 anmälda och alla 4 träffarna var på
ABF.Första gången tog alla med sig egen jord som vi jämförde och "klämde" på. Allt från lera till sand.
Sen hade vi hjälp av Einar som gjorde fantastiska intressanta föredrag om vad jorden består av och dess
egenskaper mm. Vi diskuterade även en "riktig" jordanalys som gjorts i en trädgård i Onsala bla kadmium
och fosfat.
Bla pratade vi om:

Jordars uppkomst och grundtyper.

Kornstorlekar och pH.

Näringsämnen

Mineraljord-Organiska jordar-Kompostjord
Alla kursdeltagare var mycket nöjda med studiecirkeln
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Utflykt till Lilla Jordbruket
I september var Köksträdgårdsgruppen på ett studiebesök till Lilla jordbruket i Bergum nordost om Göteborg.
Lilla jordbruket ägs av Göteborgs stad men arrenderas ut till unga välutbildade personer inom ekologiskt
jordbruk. Ett mycket uppskattat och lärorikt besök .
Fröcafé
En lördag i januari hade vi fröcafé på Fyren. Vi marknadsförde tillställningen att alla var välkomna att lämna
in och byta till sig fröer. Ett lyckat och uppskattat arrangemang.
Alla fingrar gröna
I februari ordnade vi ett föredrag på Fyren där grönsaksodlaren Johannes Wätterbäck kom och berättade om
alla sina olika projekt inom grönsaksodling. Han delade med sig av sin kunskap när det gäller att odla
grönsaker, förökning, jordförbättring, kompostering och att våga experimentera. Föreläsningssalen var
fullsatt. Detta var den sista gratisaktiviteten i Kungsbacka Trädgårdsvänners 10-årsfirande.
Lär dig beskära dina träd och buskar
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.
Föredrag Pepparrotdrottningen
Ett föredrag med Margareta Jonsson som tillsammans med sin man driver blomster- och grönsaksodling på
Tjolöholmsvägen. Hon berättade också historien om pepparrotsodlingen som är en specialitet för Fjärås och
deras odlingar. Ett mycket lyckat och lärorikt föredrag där publiken fick en god kunskap av odlingarna som vi
har i vår kommun.
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.
Marknaden hölls utanför Fyren den 21 maj. Det hade samlats mycket folk som under trivsamma former köpte
alla plantorna på mindre än 1 timma. Hela överskottet som i år uppgick till 10.500:-- 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 2017 bestått av följande åtta ledamöter:
 Lena Togander, ordförande
 Ulla Bengtsson, vice ordförande
 Berit Svantesson, kassör, avgick på egen begäran i augusti
 Lisbet Oscarsson, sekreterare
 Gunilla Jansson, ledamot
 Einar Hessman Larsson, ledamot
 Ingrid Lindskog, ledamot
 Hilde Horni Hultén ledamot
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Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. Vi har bjudit in till 3 trädgårdsråd och skickat ut 2
nyhetsbrev till alla aktiva. Alla medlemmar har fått 1 tryckt program, inbjudan till årsmöte, samt ett enklare
programblad med höstens aktiviteter. Årsmöteshandlingar finns numera enbart tillgängliga på hemsidan och
skickas inte längre ut med posten. Alla medlemmar som vi har mailadresser till, har fått ytterligare info via 2
medlemsbrev under året.
Styrelsen har under året även distribuerat programmet via vår hemsida och i Facebookgruppen
Trädgårdsvänner i Kungsbacka. 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 regionmöte i Laholm. Under året har vår hemsida uppdaterats och en
egen officiell Facebook-sida har bildats under namnet Kungsbacka Trädgårdsvänner, som föreningen äger
och har administratörsrättigheter till.
EKONOMI
Under året har föreningen haft 861 medlemmar, varav 150 familjemedlemmar. Föreningen har under 2017
genomfört en rad arrangemang med olika inriktning, se verksamhetsberättelserna från respektive grupp. Vid
årsmötet i mars antogs en budget som visade ett underskott på 4000,- vilket dock blev till ett överskott på
64668,-. 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 (mindre underskott) och resegruppen som prognostiserade
ett nollresultat har gått med plus, delvis pga av att resan till Tyskland fick ställas in. Anledningen till att de fick
ställa in var att hotellet ville ha förskottsbetalning redan i februari, och med tanke på den budget vi hade
arbetat fram var inte styrelsen villig att ta detta beslut, då inte tillräckligt med anmälningar kommit in vid
denna tid. Sedan tog också årsmötet beslut om att endast ge ut 1 program samt kompletterande utskick
under hösten. Kostnad för uppdatering av hemsida har också uteblivit, då styrelsen har löst detta med
kompetens inom sig.

budget 2017

Verksamhetsgrupp

utfall

intäkter kostnad resultat intäkter kostnad resultat diff

Historia & Framtid
Köksträdgården
Majmarknad
Resegruppen
Stadsodling
trädgårdsvandra hos varandra
trädgårdsnördarna
sticklingarna
vinnarna
Totalt programverksamhet
program inkl porto
Hemsida
Övrigt

2200
13000
15000
116300

129000

6000
28500
15000
116300
5500
4300
12500
3900
0
192000
50000
10000
39000

-3800
-15500
0
0
-5500
-4300
-4000
-3900
-3900
-34000
-50000
-10000
90000

Totalt

287000

291000

-4000

8500
3000
158000

1500
16100
10732
36525
2503

129597

4118
27335
10732
27134
4925
2313
8976
56
4378
89967
33297
0
26851

-2618
-11235
0
9391
-2422
-2313
-2325
-56
6797
-4781
-33297
0
102746

1182
4265
0
9391
3078
1987
1675
3844
10697
29219
16703
10000
12746

214783

150115

64668

68668

6651
11175
85186

Eget kapital som förs över till nya verksamhetsåret är således 64668,-.
Under året har föreningen fått bidrag av RST, ABF och Kultur & turism som hjälp till tryckkostnader och hyror
bl.a.
Medlemsavgiften för året har varit 290 kr, varav 60 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 2017 varit ca 55 kr per medlem, att jämföra med 2016
då denna kostnad var 40 kr. Skillnaden består i att fr.o.m 2017 har Kungsbacka kommun valt att betala ut ett
större belopp som föreningsbidrag och föreningen får själva sköta tryckning och distribution av program.
Detta har tidigare hanterats av kommunen och varit en del av vårt bidrag som kunnat avropas via kommunal
service, dock har inga kontanter betalats ut för detta. Se resultaträkning för detaljer.
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Medlemmar
Hushåll
Familje
Summa medlemmar

INTÄKTER
Programverksamhet
lotteri
medlemsavgifter
bidrag RST
Bidrag ABF
KBA kultur & turism kontantstöd
KBA kultur & turism MF och lokalstöd*
Summa
KOSTNADER
Programverksamhet
årsmöte
trädgårdsråd
Medlemsbonus, trädgårdsfrossa etc
program
porto
hemsida
övrigt, adm
Summa
Ränteintäkter
Bankavgifter
Redovisat resultat
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Upplupna kostnader för 2017
Balanserat resultat (IB)
Årets resultat
Utgående balans skulder o eget kapital
KASSA O BANK
Bank rörelsekonto
Bank vilande
Utgående balans
Övriga interimsfordringar (ABF)
Utgående balans bank o fordringar

2016
746
151
897

2017
711
150
861

2016

2017

138770
16522
51325
4000
19905
30000
34000
260522

74611
9224
50597
4000
15000
60000
0
213432

196081
20562
11180
61597
9273
5362
17968
322023

88616
13616
2743
0
23292
10005
0
9992
148264

447
500

0
500

-61554

64668

2016

2017

0
196157
-61554
134603

3979
134603
64668
203250

2016

2017

9293
125310
134603
0
0
134603

62940
125310
188250
15000
203250
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