


Riksförbundet Svensk Trädgård 
är en ideell organisation med medlemmar i 
trädgårdsföreningar över hela landet. Våra 
drygt 160 föreningar finns från Lappmarken i 
norr till Skurup-Söderslätt i söder. Förbundet 
har också enskilt anslutna medlemmar. 
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Riksförbundet Svensk Trädgård är en 
mötesplats för alla trädgårdsintresserade och 
vi främjar trädgårdskultur och ett lustfyllt od-
lande. Vi arbetar med att förmedla och sprida 
kunskap om odling och trädgård till våra 
medlemmar, föreningar och allmänhet och för 
att trädgårdskunskaper bevaras och förs 
vidare.

Riksförbundet Svensk Trädgård sprider 
kunskap om miljövänlig och resurssnål odling 
och bevakar fritidsodlarnas konsumentin-
tressen. Vi fångar upp nytt inom forskning 
och försöksodling – ett miljöarbete som 
gynnar våra odlare och gör våra trädgårdar till 
grönare lustgårdar i framtiden.  

Riksförbundet Svensk Trädgård bildades år 
1900. I ändamålsparagrafen finns att läsa: 
”Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell 
organisation – religiöst och partipolitiskt 
obunden. Förbundets ändamål är att främja 
den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och att 
verka för en allmän förbättring av 
trädgårdskulturen och boendemiljön i landet 
genom utrednings-, rådgivnings- och 
informationsverksamhet, utgivning av 
tidskrifter och annan litteratur samt genom 
initiativ riktade till myndigheter, företag och 
andra organisationer. 

Förbundet skall vara en huvudorganisation för 
trädgårdsföreningar och deras regionala 
sammanslutningar samt enskilda personer. 
Det skall också arbeta för förbättring av 
fritidsodlingens villkor i landet. Förbundet 
skall också främja samarbetet med 
hushållningssällskap och andra organisationer 
som verkar för fritidsodling på såväl det 
nationella som det nordiska planet.”  
(ur Riksförbundet Svensk Trädgårds stadgar)

”Att i gemenskap odla 
trädgårdsintresset under 

trivsamma former,

verka för ökad kunskap 
om trädgård samt 

stimulera trädgårds
-intresset i regionen” 



Riksförbundet Svensk Trädgårds 
verksamhetsplan för år 2012 formulerade 
verksamhetens mål och utgjorde en ram för 
Svensk Trädgårds arbete under året. 

Vi kan blicka tillbaka på ett fantastiskt frodigt 
verksamhetsår nu när det nya redan tagit sin 
början. Det har varit ett intensivt år och det är 
med stolthet vi ser hur mycket vi har 
åstadkommit. Året på kansliet har främst 
präglats av Tusen Trädgårdar och vår stora 
satsning på medlemsvärvning. 

Vi gläder oss åt att ha en ekonomi i balans, vi 
har vårt kompetenta och trevliga kansli att 
tacka för detta. Deras insatser under året har 
genererat det resultat vi har. 
Som ett led i våra besparningar under de 
senaste åren har vi dragit ner på kansliets 
tjänster och arbetsbelastningen på personalen 
på kansliet är ständigt hög. Under hösten 
2012 har jag varit delvis sjukskriven som ett 
resultat av överarbete. På kansliet har vi sökt 
lösningar för att minska den höga arbets-
belastningen och har föreslagit åtgärder som 
vi hoppas kommer att träda i kraft under 
2013. De planerade regionmötena för hösten 
2012 fick ställas in men kommer återupptas. 

På trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar där 
Riksförbundet genom FritidsOdlingens 
Riksorganisation är medarrangör 
var Svensk Trädgårds monter mycket 
välbesökt. Det fanns möjlighet att fråga våra 
trädgårdsrådgivare, prata med 
medlemsservice, lyssna på föredrag eller bara 
sitta en stund i den inspirerande miljön. 
Utmärkelsen Trädgårdens eldsjäl delades 
också ut på mässan.  

Utbildningen Grönt Kort för 
fruktträdsbeskärare har fått stort genomslag 
och det är väntelista på varje kurs. Kunskapen 
börjar spridas och det finns nu fler kunniga 
beskärare än på flera år. Den gamla 
kunskapen som fanns hos kunniga beskärare

har tagits till vara genom denna kurs och 
förmedlas nu ut till den nya generationen 
beskärare. Trädgårdsföreningarna tar denna  
kunskap vidare när de anlitar kunniga 
beskärare som kursledare, och trädgårdsägare 
vet vart de skall vända sig för att få kunnig 
hjälp

Med evenemanget Tusen Trädgårdar ville vi 
öppna dörrarna till Trädgårdsverige och visa 
vilken bredd det finns i den svenska 
trädgårdsvärlden. Samtidigt engagerade vi 
människor över hela landet, synliggjorde 
förbundet och lockade fler medlemmar till 
våra föreningar. Över tusen trädgårdar, parker 
och kolonilotter medverkade och över 100 000 
besökare beräknas ha besökt de öppna 
trädgårdarna.

Föreningslivets betydelse för människan har 
på olika sätt dokumenterats genom åren. Ett 
aktivt föreningsliv genererar ofta 
demokratiska resurser, integration och 
folkhälsa, och många ser vilket värde 
föreningslivet har för orten. Men de allra 
viktigaste värdena, som skapas i våra 
föreningar, är de som inte är direkt mätbara, 
de är osynliga såväl i medlems- och 
aktivitetssiffror som i ekonomiska bokslut. 
Föreningslivet skapar gemenskap, möten, 
kunskapsutbyte och även personlig 
utveckling. Riksförbundet Svensk Trädgårds 
trädgårdsföreningar har alltså stor betydelse 
både för individer, för olika grupper och för 
det samhälle du bor i. 

Inger Ekrem 
förbundsdirektör



FÖRTROENDEVALDA 2012

Förbundets styrelse 
Ordinarie ledamöter har varit följande: 

Ordförande: Åke Truedsson, Vellinge. Omvald 2011 för två år 
1:e vice ordförande: Benne Odén, Bonässund. Omvald 2012 för två år
2:e vice ordförande: Birgitta Rämert, Uppsala. Omvald 2011 för två år 
Ledamot: Gunilla Berglund, Avesta. Omvald 2012 för två år 
Ledamot: Mariana Mattsson, Blåvikssjön. Omvald 2011 för två år  
Ledamot: Inger Palmstierna, Landskrona Omvald 2011 för två år  
Ledamot: Margareta Källberg, Kungälv. Omvald 2011 för två år 
Ledamot: Lena Widell Södertälje / Gotland. Omvald 2012 på två år. 
Ledamot: Lennart Froby, Åkersberga. Omvald 2012 på två år. 

Åke Truedsson Benne Odén Birgitta Rämert

Gunilla Berglund Lennart Froby Margareta Källberg

Mariana Mattson Inger Palmstierna Lena Widell

Styrelsemöten
Styrelsen har haft fem protokollförda möten; den 6 februari, den 21 april, konstituerande möte efter 
fullmäktige den 22 april, samt möten den 17 augusti och 26 november. 
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Valberedning
Sten Wadensjö, Östersund.  (sammankallande), Anette Thomasson, Malmö samt Åsa Wennström, 
Uppsala.

Revisorer 2012 
Ordinarie: Jan Ekeman, auktoriserad revisor, revisonsbyrån Revidea, Täby. Av förbundet vald 
revisor: Jouko Månsson, Ronneby. Suppleant: Ann-Sofie Freyhult, Västerås 

Firmatecknare
Firmatecknare har under året varit ordförande Åke Truedsson och förbundsdirektör Inger Ekrem. 
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Fullmäktige 
Fullmäktige hölls på Memory Hotell i Kista den 21-22 april 2012.  
Kallelsen publicerades i Hemträdgården nr 1 2012. 

Mötet öppnades av ordförande Åke 
Truedsson och förbundsdirektör Inger 
Ekrem. Förbundsdirektören berättade kort 
om Riksförbundet Svensk Trädgårds 
nuläge och lämnade sedan ordet till 
trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman 
som presenterade sin rapport 
fritidsodlingens omfattning. Tobias 
Landén höll ett föredrag om Trädgårdar 
och föreningar i den digitala värden, Ann-
Catrin Thor berättade om vad som rör sig i 
huvudet på en trädgårdsrådgivare.
Till slut fick vi ett inspirerade föredrag om 
tomater av Åke Truedsson  

I det formella fullmäktigesammanträdet 22 april deltog 29 delegater, 6 ledamöter ur styrelsen, 
Revisor, två observatörer samt förbundsdirektören och ytterligare en representant från kansliet. 
Som mötesordförande valdes Ann-Sofi Freyhult, Västerås. 

Det genomfördes omval av fyra styrelseledamöter, Lennart Froby från Åkersberga, Lena 
Widell från Södertälje, ansluten till Gotlands Trädgårdsförening, Benne Odén , Bonässund samt 
Gunilla Berglund Södra Dalarna. Även valberedning och revisor omvaldes. 
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Lise Lotte Björkman Ann Catrin Thor Inger Ekrem Marianne Åhlén Stella Westerlund Christina Säll Annika Åberg
Trädgårdsrådgivare Trädgårdsrådgivare Förbundsdirektör Organisationssekreterare Marknadsansvarig Chefredaktör Kanslist

Personal
2012 har det varit 2 heltidstjänster, en 80 % 
samt och 3 halvtidstjänster samt en 60%. 
Personalen ligger på gränsen av sin kapacitet i 
sin ambition att åstadkomma så mycket som 
möjligt. 

Följande personer har varit anställda 2012: 
Heltider: Inger Ekrem, förbundsdirektör och 
Marianne Åhlén, organisationssekreterare.
Christina Säll, Hemträdgårdens redaktör 80%, 
Lise-Lotte Björkman, trädgårdskonsulent 
50%, samt ersättning för arbetstid för FOR 
engagemang, Ann-Catrin Thor, trädgårds-
konsulent 60%, Stella Westerlund, 
marknadsansvarig,50%,  
Annika Åberg, kanslist även med 
arbete på hemsidan, 50%  

Kansli- och redaktionsmöten 
Kansliet har haft regelbundna kanslimöten 
under året, möte för verksamhetsanalys, 
redaktionsmöte samt möten kring Tusen 
Trädgårdar, mässa och hemsida. 
Kanslimötesprotokollen finns tillgängliga för 
styrelsen för information och kännedom.

Fortbildning
Delar av personalen gjorde sina sista kurser i 
det kompetensutvecklingsprojekt som 
påbörjades 2011. Projektet finansierades av 
den Europeiska Socialfonden. 

Utöver detta har hela kansliet varit på en 
utbildnings och utvecklingsresa till Holland i 
samband med trädgårdsutställningen 
Floriaden som återkommer vart tionde år. 
Resan arrangerades i samarbete med 
Koloniträdgårdsförbundet och FORs 
rådgivare.
Resan gav även möjlighet till möte med 
motsvarande organisationer i Holland. 
Resan finansierades med medel från 
Nörgaards fond. 

Bokföring och ekonomifunktion 
Inger Ekrem har ansvarat för alla 
utbetalningar av löner, bidrag och betalning 
av fakturor samt kontering av dessa samt det 
övergripande ansvar och översyn all ekonomi. 
Marianne Åhlén ansvarar för fakturering samt 
bokföring av inkommande betalningar. 
Utöver detta har bokföringsbyrån Hägern 
anlitats för löpande bokföring, administration 
av löner och bokslut. 
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2012 2013 2014

Föreningsmedlemmar 210 210 230
Enskilt anslutna medl. 275 275 295
Hushållningssällskap 675 675 695
Studenter 210 210 230

Medlemsavgifter
Riksförbundet Svensk Trädgårds medlems-
avgifter var 2012 oförändrade mot föregående 
år. 

Föreningsmedlemmar 
Antalet föreningsanslutna medlemmar 
uppgick den 31 december 2012 till 28153 
Totalt fanns 158 föreningar och 4 läns- eller 
regionförbund. Dessutom har 60 föreningar 
familjemedlemskap vilket medför ytterligare 
2731, till föreningarna, betalande 
familjemedlemmar. 
Vidare har vi 5 hushållningssällskap anslutna. 
Vi har också 159 prenumeranter på tidningen, 
framförallt bibliotek och liknande 
institutioner.

Enskilda medlemmar 
Antalet enskilt anslutna medlemmar var 
2 492. 

Totalt antal – förändring 
Antalet medlemmar per sista december 2012 
var 30 255, föreningsanslutna och enskilda,
samt 2731 familjemedlemmar totalt 32 986. 
Jämfört med 2011, 32 566 medlemmar.  
Varje år tappar förbundet ca 11-12% av våra 
medlemmar som sedan ersätts med nya eller 
återanmälningar. Årets totala ökning av 
medlemsantalet blev lite över 1 %. 

Medlemsvärvning 
2012 registrerades totalt 3740 medlemskap. 
Av dessa var 3486 helt nya medlemmar, mot 
3400 förra året, det aktiverades även 254 
medlemskap av tidigare avslutade 
medlemmar. 823 anmäldes sig via hemsidan. 
Medlemmarna svarar hur de fått information 
om Riksförbundet Svensk Trädgård och 
trädgårdsföreningarna. Det går att lämna flera 
alternativ.  
35 % ”Via internet” 
24 % ”Via familj och vänner” 
11 % ”Via trädgårdsmässor / kampanjer” 
10 % ”Hemträdgården på bibliotek/väntrum” 
9  % ”Via trädgårdsförening” 
4 % pratat med rådgivare/på en plantskola 
1 % ”Via Facebook” 
4 % har uppgivit ”Annat” 
4% uppger att de varit medlemmar tidigare.

På trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 
värvades 169 nya medlemmar, 8 nya 
medlemmar tillkom genom Grönt Kortkursen 
och genom resorna med Favoritresor fick vi 
17 nya medlemmar 2012. Av de som svarade 
på zonenkäten 2012, blev 39 nya medlemmar. 
2012 gav, förutom trädgårdsmässan 426,  
värvningar där värvningskampanjen i 
Hemträdgården och på hemsidan gav hela 394 
värvningar. Av dessa inkom 225 via 
hemsidan.  
År 2012 inkom 226 gåvomedlemskap, varav 
83 anmäldes via hemsidan. 
Övriga nya medlemmar, 48%, kommer främst 
genom trädgårdsföreningarna eller via mail 
alternativt post från privatpersoner. 
Även föreningarna använde årets stora 
värvningskampanj i sina lokala aktiviteter. 

Nya och nedlagda föreningar 
Det bildades 2 nya föreningar 2012. 
Örebro Trädgårdsförening och 
Trädgårdsföreningen Inspirea i Malung 

Borgholms Hemträdgårdsförening och 
Ankarsrums las ner.
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Övergripande verksamhet 
Den övergripande verksamhet som finns upptagen i våra stadgar täcker tre områden: 
Vi skall öka kännedomen om organisationen och dess verksamhet internt och i omvärlden , 
vi skall vårda och värva medlemmar för att med ökade medlemstal stärka organisationens 
inflytande och vi skall ytterligare förbättra vår kunskapsförmedling, vår kommunikation och 
vår service. Detta har varit utgångspunkten för årets verksamhet. 
Att synas och nå ut till fler presumtiva medlemmar är ett led i arbetet för att hjälpa och stödja 
föreningarna inom Riksförbundet Svensk Trädgård.

Medlemsservice 
Medlemsservice har under året skötts av 
Marianne Åhlén. Arbetsuppgifterna är mycket 
varierande men har tyngdpunkt på hantering 
av medlemsregistret. Utöver det har Marianne 
ansvarat för ett antal andra projekt och 
uppgifter.

Medlemsservice har: 
• hållit den kontinuerliga kontakten med 
föreningar och medlemmar via telefon och e-
post (ca 15 000 per år). 
• skött de dagliga postrutinerna, kontroll av 
fakturor, avstämning av plusgirot, arkivering 
av dokument. 
• medverkat i det allmänna genomförandet av 
trädgårdsmässan samt planering av medlems-
service del i montern,  på regionmöten och 
alla kanslimöten. 
• skött utskick av och fakturering av beställ-
ningar i form av småskrifter ( som bl.a 
särtryck), väskor, vykort, tyg samt zonkartan. 

Medlemsservice handhar också och skickar ut 
• välkomstbrev till nya medlemmar samt 
gåvopaket, kampanjpremier 
• värvningsmaterial som foldrar och tidningar 
• beställda särtryck, faktablad, miljöfoldrar 
och övriga publikationer 
• beställda väskor och vykort till föreningarna 
• styrelseinformation som går till 
föreningarnas styrelser tillsammans med listor 
till kassörerna på vilka betalningar som 
inkommit 
• underlag och kopior för TS-statistik 
(Sveriges Tidskrifter). 

Medlemsregistret 
I arbetet med medlemsregistret har ingått 
• drygt 3400 ny- och återegistreringar med 
tillhörande fakturering och betalning, 
påminnelser, uppdateringar och ändringar 
• att informera föreningarna om gällande 
ändringar, nyregistreringar och avslut samt att 
spåra ett stort antal okända adresser och 
betalningar.
•  att skicka ut aktuella listor och etiketter till 
föreningarna
•  att ta fram, iordningställa och korrekturläsa 
underlag för årsaviseringen samt sköta alla 
kontakter med tryckeriet. 
Med årsavisering menas de inbetalningskort 
för årets avgift som skickas ut till 
medlemmarna i de lokala föreningarna. 
•  att skicka adressfilerna för Hemträdgården 
till tryckeri, 6 gånger per år. 
• att registrera och bevaka inkomna 
medlemsavgifter samt ta fram underlag och 
listor för utbetalningarna till föreningarna. 

Aktivitetsbidrag 
Föreningar inom Riksförbundet Svensk 
Trädgård kan varje år söka bidrag till kurs och 
informationsverksamhet inom miljövänlig 
trädgårdsodling. Bidragen beviljas, genom 
FOR, från Jordbruksverket. 
Anslaget var 2012 på 170 000 kr, och har 
betalats ut till de 49 föreningar som ansökt 
om och fått bidrag. Maxbeloppet som kan 
sökas per förening och år är 4 000 kr. 



Bidrag har betalats ut till: Alingsås Trgf, 
Arnäs Trgf, Bräkne Hoby Trgf, Bygdeå Trgs, 
Byskebygdens Trgs, Emådalens Trgs, 
Gislaveds trgf, Gotlands Trgs, Gränsbygdens 
Trgf, Hägersten-Skärholmen Trgf, Jämjö 
Trgf, Kalmar Trgf, Kungsbacka Trgv, 
Kungälvs Trgf, Lappmarkens Trgs, Ljungby 
Trgf, Lunds Trgs, Lövångers Trgs, 
Norrköpings Trgs, Olofströms Trgf, S:ta 
Ragnhild Trgf, Sjuntorpsbygdens Trgf, Sjöbo 
Trgf, Skellefteå Trgs, Sollentuna Trgf, 
Stranda Trgs, Sällskapet Hortikulturens 
vänner, Södra Ölands trf, Telgebygdens Trgf, 
Trosabygdens trgf, Trgf Inspirea, Trgf 
Liljekonvaljen, Trgs Kungsängsliljan, Täby 
Vallentuna Trgf, Umeå stads Trgs, 
Uppsticklingarna i Falkenberg, Vara Trgf, 
Vingåkers Trgv, Vårgårda Trgf, 
Vännäsbygdens Trgs, Västerbottens läns 
Trädgårdsförbund, Västerorts Trgs, Västerås 
Trgs, Västra Kinda HemTrgf, Växjö Trgf, 
Åkersberga Trgs, Åmåls Trgf, Örebro Trgf 
och Österlens Trädgårdssällskap. 

Försäkringsskydd 
Våra trädgårdsföreningar har genom Svensk 
Trädgård ett försäkringsskydd hos Läns-
försäkringar. Försäkringen innehåller fyra 
olika delar. 
1) Ansvarsförsäkring:

Gäller vid skadeståndskrav för sak- och 
personskada som uppstår till följd av 
verksamheten föreningen eller genom 
skadebringande egenskaper i levererade 
produkter från föreningen. 

2) Förmögenhetsbrottsförsäkring:  
Gäller för skada som föreningar orsakat 
genom förskingring, undandräkt eller 
grov förskingring, trolöshet mot 
huvudman. Bedrägeri, bedrägligt 
beteende eller grovt bedrägeri, stöld, 
snatteri eller grov stöld. 

3) Rättsskydd: 
Gäller för juridisk hjälp vid till exempel 
avtalstvister och liknande. 

4) Olycksfallsförsäkring:  
Gäller för våra medlemmar som i 
förenings-aktiviteter invalidiserat 
sig.Gäller även för t.ex bussutflykter i 
för-eningens regi samt resor till och från 
föreningsaktiviteter.

Hemträdgården

Hemträdgården utkom år 2012 med 6 
nummer om 68 sidor vardera. Totalt blev det 
408 sidor varav cirka 13 sidor annonser, cirka 
11 sidor radannonser och 3 bilagor 
(Jfr. 2011: 23 annonssidor, ca 11 sidor 
radannonser och 1 bilaga). 

Chefredaktör och ansvarig utgivare är 
Christina Säll. I tidningens idéråd har Lise-
Lotte Björkman och Ann-Catrin Thor ingått 
samt med bistånd av Stella Westerlund och 
Inger Ekrem. Formgivning MariAnne 
Widner, MW grafisk form. 

Annonser Hélène Ulvander, Media 
Mix.Tidningar nr 1–4 trycktes av Color
Print Sweden AB i Borlänge på svanenmärkt 
papper. Efter tryckeriet Color Prints konkurs, 
trycktes nr 5 och 6 på Stibo Grafic A/S, 
Horsens, Danmark. 

Övergripande tema detta utgivningsår har 
varit Vatten, med början i nr 2 som belysts ur 
flera olika aspekter med sammanlagt 16 
artiklar. Temat avslutas i nr 1/2013. Andra 
teman under året är: Årets fröer, Utblick, 
Botaniska trädgårdar, Perenner. 

Planering har även skett av kommande års 
utgivning, tidplan, tema som löper över hela 
året, samt framtagande av teman för 
respektive nummer. 
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Trädgårdsrådgivning
Lise-Lotte Björkman och Ann-Catrin Thor 
svarar i rådgivningstelefonen som är öppen 
tisdag, onsdag, torsdag 09.00-12.00, på 
onsdagar även 13-00-16.00. De svarar på 
rådgivningsfrågor per e-post och vanliga brev. 
Rådgivarna delar på en heltidstjänst och har 
också delat upp vissa arbetsuppgifter sig i 
mellan. Båda rådgivarna skriver artiklar i 
Hemträdgården och svarar på trädgårdsfrågor. 
Båda har kontakt med media och svarar på 
frågor från andra aktörer kring våra pågående 
projekt. Ibland skriver de även i andra 
tidskrifter på beställning. 
Våra rådgivare planerar och genomför besök 
hos föreningar samt medverkar i löpande 
planering av kansliets verksamhet och sitter 
med i Hemträdgårdens idéråd. De turas om 
att vara med på regionmötena, sommarmötet 
och resor. 

Lise-Lotte har ansvaret för Trädgårdsspanarna 
i form av planering, kontakt med spanarna, 
rapportering, utvärdering och planering av 
kommande spaningar. Hon är huvudansvarig 
för planering, program och bemanning av vår 
monter på mässan Nordiska Trädgårdar. Lise- 
Lotte har också specialansvar för frågor som 
rör sniglar och speciellt den spanska 
skogssnigeln med uppdatering även av fakta 
till FORs snigelsida. Hon är även en av 
Riksförbundet Svensk Trädgårds 
representanter i FORs mässgrupp. Under 
mässan Nordiska Trädgårdar var Lise-Lotte 
trädgårdsrådgivare i vår monter samt höll 
föredrag från de öppna scenerna. 
KSLA

Ann-Catrin har utöver det gemensamma 
rådgivningsarbetet även fungerat som 
kursansvarig, faktaansvarig och reservlärare 
på kursen Grönt Kort för fruktträdsbeskärare. 
Hon har även ansvarat för fortbildningskurser 
för redan examinerade Grönt Kortare. Ann-
Catrin är ansvarig för produktion och 
eventuell revision av riksförbundets faktablad. 
2012 producerades nya bladet ”Vatten” och 
reviderades gjordes ”Beskärning av Buskar”.
Ann-Catrin jobbar med frågor som rör 
zonkartan och hur man går vidare med frågan 
om hur den kan utvecklas framgent.  Ann-
Catrin har kontinuerligt medverkat i Sveriges 
Radios omtyckta program P4 Extra med Lotta 

Bromé som trädgårdsexpert. 2012 sådde  
Lotta och AC pelargoner och vi fick följa 
deras utveckling. Under mässan Nordiska 
Trädgårdar var Ann-Catrin trädgårdsrådgivare 
i vår monter samt höll föredrag från de öppna 
scenerna 

Besök hos föreningar 
Trädgårdsrådgivarna Ann-Catrin Thor, Lise-
Lotte Björkman har vid 24 tillfällen hållit 
föredrag, informerat eller haft kortare 
kursverksamhet och varit på besök i följande 
föreningar.
Alvesta trädgårdssällskap, Åkersberga 
trädgårdssällskap, Arboga trädgårdssällskap, 
Åmål Trädgårdsförening, Vännäsbygdens 
trädgårdssällskap, Trädgårdsföreningen i 
Jämtland, Nora trädgårdsförening, 
Kristinehamns trädgårdsförening, 
Glanshammars trädgårdsförening och 
Lappmarkens trädgårdsförening. 

Trädgårdsspanarna 2012 
Trädgårdsspanarna är medlemmar som utför 
enkla försök i sina egna trädgårdar på uppdrag 
av oss. Dessa försök bidrar med kunskap och 
ger värdefull konsumentupplysning i ämnet 
trädgård. Spaningarna startade år 2002 och 
hur det fungerar att handla plantor via 
internet. Detta gjordes i samarbete med 
Fritidsodlingens RiksOrganisation, FOR och 
konsumenttidningen Råd & Rön. 
Totalt deltog 29 personer i spaningen. De 
valdes slumpmässigt ut bland de 77 som ville 
delta. Hänsyn togs till spanarnas postnummer 
för att få en spridning över hela landet.
Spanarnas uppgift var att beställa 
sommarblommor som pelargon, fuchsia och i 
förekommande fall även petunia eller annan 
sommarblomma enligt givna instruktioner 
från sex olika företag . Läs rapporten från 
trädgårdsspaningen på www.tradgard.org
under kunskap, där även rapporter från alla 
tidigare spaningar finns samlade. 
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Särtryck

Under våren publicerades 
särtrycket Planera med 
perenner, ett särtryck av 
18 artiklar ur 
Hemträdgården 2009-
2011. Det ger nyckeln till 
framgång i perennrabatten 
och visar hur man målar 
och kombinerar med 

perenner. Hur man lyckas med sina perenner 
och får en vacker perennplantering förklaras 
ingående. Här kan man botanisera bland 
fylliga listor på perenna växter. Genom att 
kombinera de olika lathundarna får man fram 
växtförslag till en helt unik och egen rabatt 
anpassad till platsen där perennerna ska växa.

Författare till artiklarna i Planera med 
perenner är trädgårdsdesigner Johnny 
Mattsson, fil. kand. i Trädgårdens hantverk 
och design, utbildad vid institutionen för 
kulturvård vid Göteborgs universitet och 
Dacapo hantverksskola i Mariestad. 
Särtrycket som omfattar 76 sidor  är rikt 
illustrerat med bilder tagna av författaren. 

Ett nytryck gjordes av särtrycket Växtbiologi 
för att möta beställningar från föreningar och 
utbildningar.

Faktablad

Ett nytt faktablad 
och en revidering 
har gjorts. 
Vattna i trädgården 
med text av Ann-
Catrin Thor och 
revidering och 
nytryck av 
faktablad nr 33 Beskärning av buskar. 
Faktabladsserien har givits ut sedan 1990. 
Ann-Catrin höll ett öppet föredrag på 
Trädgårdsmässan kring faktabladet om vatten 
som också var temat på vår monter. 

Zonkartan 

Intresset för zonkartan är stort 
både från trädgårdsägare och 
från kommersiella krafter som 
plantskolor, tidningar och 
förlag. De senaste har generat 
en viss inkomst under året. 

Zonkartan finns med i artiklar 
i varje nummer av 
Hemträdgården med 

angivning om var i Sverige 
trädgårdsreportaget är från. Medlemmar har 
tillgång till detaljerade länskartor i färg under 
medlemsinloggningen. 

Hösten 2011 påbörjade Ann-Catrin Thor 
arbetet med enkäten som ligger till grund för 
en eventuell revidering av Riksförbundet 
Svensk Trädgårds zonkarta. Enkäten har 
samlat in data från trädgårdsägare i hela 
Sverige och man har svarat på frågor om vad 
man kan odla där man bor och vilken 
zonangivelse som finns i dagsläget. 
Enkäten avslutades juni, 695 svar, genererade 
39 nya medlemmar. Av de som svarade var 
58% våra medlemmar. Sammanställnigen 
skedde under slutet av 2012, och publicerades 
i Hemträdgården nr 1 2013 

Hemsidan www.tradgard.org
Hemsidan har 2012 haft ca 42 000 helt nya 
besökare och runt 56 000 återbesökare, samt 
35 000 som har direkt sökt sig till vår sida om 
zonkartan. En klar ökning i trafiken på 
hemsidan ser vi kring arrangemanget Tusen 
trädgårdar och i samband med zonenkäten. 
Hemsidan är en viktig del i Riksförbundets 
kommunikation med omvärlden och fungerar 
både som en förlängning av Hemträdgården i 
de fall där det finns information som inte får 
plats där samt som ett verktyg att nå ut med 
aktuell information snabbt. 
Under 2012 inleddes ett samarbete med 
webbyrån Ackebrink för att på sikt optimera 
vår hemsida och locka mer trafik till den, 
samt att utveckla och förenkla dess funktion. 
De första resultaten kommer att vara i drift 
våren 2013. 
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I dagsläget informerar vi om våra 
medlemsförmåner, nyheter som är av intresse 
för våra medlemmar, kurser och 

tillhandahåller listan 
över de som har Grönt 
Kort i 
fruktträdsbeskärning
samt om våra resor 
med olika 
samarbetspartners 
Enkäter,

medlemsanmälningar och beställningar sköts 
enkelt via hemsidan. Under ”Press” läggs 
både pressmeddelanden och pressbilder ut och 
material därifrån används av både webbsidor, 
bloggar och tidskrifter. Det finns inloggning 
för såväl medlemmar, som för föreningarnas 
styrelser med sidor och material enbart för 
dessa.

Facebook
Facebook är ett effektivt sätt att nå ut till både 
befintliga och blivande medlemmar. 
Vi hade vid årsskiftet ca 1630 ”fans”. På 
Facebook läggs nyhetsblänkare ut med länkar 
tillbaka till vår hemsida. 

Regionmöten
Genom regionmötena vill Riksförbundet 
Svensk Trädgård skapa en mötesplats genom 
att samla föreningarna inom en region för att 
erbjuda möjlighet till ökat utbyte mellan 
föreningarna i form av tips, idéer och att hitta 
samordningsmöjligheter. Detta baserar sig på 
ett styrelsebeslut som fattades 1998 där man 
efter en provomgång, som mottogs positivt, 
beslöt att fortsätta med träffarna i den mån det 
är möjligt, så att varje region får en konferens 
vartannat år. Två representanter från varje 
förening deltar fritt på mötet. 

Under våren 2012 hölls ett regionmöte i 
Kungsängen för föreningar från Gotlands, 
Stockholms, Uppsala, Södermanlands och 
Västmanlands län. Det var det sista mötet 
med temat Ett steg till, förening i utveckling. 
Totalt 17 föreningar var representerade på 
detta regionmöte. 
De planerade regionmötena hösten 2012, 
sköts på framtiden på grund av 
förbundsdirektörens sjukskrivning. 
Sommarmötet 

Sommarmötet är varje år en sommarresa 
öppen för alla medlemmar i Riksförbundet 
Svensk Trädgård.
150-årsjubilerande Uppsala Trädgårds-
Sällskap bjöd in till årets sommarmöte. Ett 90 
tal deltagare blev mycket väl omhändertagna 
av arrangörerna.

På fredagskvällen stod guidning av Linnés 
Hammarby på programmet. Under lördagen 
vistades vi på lantbruksuniversitetet i Ulltuna 
där vi fick kunnig visning av såväl 
parkanläggningen, Ullbo Woodland Garden, 
Kunskapsträdgården och den nya 
Kunskapsparken som är under uppbyggnad. 

Samlingsplats söndag förmiddag var 
Botaniska Trädgården, vid Linnéanum, eller 
Orangeriet, som det också kallas. Under 
visningen fick vi se ”Linnés lager”, d.v.s. en 
ättling till det ursprungliga lagerträdet som 
flyttades hit från Linnéträdgården. 
Under picknicklunch vid Tropiska växthuset 
passade många på att handla växter som 
såldes av Tuna Trädgård, bl a sortiment som 
Enköpings parker använder, och Överbo 
perenner, med bl.a. pioner från Sture Järpemo. 
Sommarmötet till ära hade Uppsala Botaniska 
trädgård lagt invigningen av det nyanlagda 
”Blomväxternas släktträd” till just den här 
dagen.



Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer 
Riksförbundet har sedan 1945 haft förmånen 
att föreslå mottagare av Kungliga Patriotiska 
Sällskapets medaljer för ”förtjänster inom 
trädgårdsodling”. Medaljerna ges till personer 
som bidragit till att främja trädgårdskonst, 
odling eller forskning om trädgård. 
Medaljerna 2012 gick till Maj-Lis Pettersson, 
tidigare statskonsulent och växtskyddsexpert 

Maj-Lis Pettersson mottog sin medalj 18 
augusti på Riksförbundet Svensk Trädgårds 
Sommarmöte i Uppsala, av förbunds
ordförande Åke Truedsson och 
förbundsdirektör Inger Ekrem.

Gunnel Carlson och Ulf Nordfjell som inte 
kunde närvara på sommarmötet fick sina 
medaljer utdelade vid andra tillfällen. 

Trädgårdens eldsjäl 

För fjärde gången delades Riksförbundet 
Svensk Trädgårds utmärkelse till Trädgårdens 
eldsjäl ut. Utmärkelsen ges till en medlem i en 
trädgårdsförening som har förmågan att 
entusiasmera andra, och osjälviskt gör 
insatser för föreningens bästa. 
Föreningarna eller en medlem nominerar en 
kandidat inom föreningen, en jury väljer
bland de inkomna nomineringarna och 
utmärkelsen delas ut på Trädgårdsmässan 
Nordiska Trädgårdar i Älvsjö. 
2012 års eldsjäl blev Ulla Johansson från 
Trollhättans Trädgårdsförening. Ulla mottog 
diplom, samt ett presentkort. Prisutdelare var 
Gunnel Carlson och Inger Ekrem. 

Grönt Kort i fruktträdsbeskärning 
Utbildningen startades 1996 och var mellan 
1999 och 2009 ett samarbete mellan 
Riksförbundet Svensk Trädgård och 
Kratschmer AB. Från och med 2010 drivs 
kursen helt i Riksförbundet Svensk Trädgårds 
regi och huvudkursledare är Henrik Morin. 
Ann-Catrin Thor har tillsammans med Morin 
reviderat kursmaterialet, och ansvarar för 
kursens innehåll. Ann-Catrin sköter även 
administration av kursen som ger ett certifikat 
efter godkänt skriftligt och praktiskt prov. 
Syftet är en bättre vård av fruktträd som 
utförs genom entreprenörer samt att skapa 
medlemsnytta inom trädgårdsföreningar. 
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Kursen är även avsedd för den som leder 
studiecirklar i beskärning. Kurserna är 
veckokurser.
2012 deltog 32 personer på de två kurserna 
Grönt Kort för fruktträdbeskärare på Julita 
gård i februari-mars. Alla utom två klarade 
slutprovet och de får möjlighet till ett nytt 
prov senast nästa år. Kursledare var Henrik 
Morin, hjälplärare Håkan Svensson och 
examinator Harald Kratschmer. 
Även två fortbildningstillfällen anordnades 
för dem som redan har Grönt Kort i 
fruktträdsbeskärning. På våren fanns 
möjlighet att gå fortbildningen ”Praktisk 
beskärning och skötsel av rosor” med 16 
deltagare och på hösten hölls seminariet ”Hur 
bemästra sjukdomar? Växtskydd för fruktträd 
och andra träd” med 30 deltagare. 
Seminarieledare var Henrik Morin och Pia 
Barklund.

RESOR
En ny trädgårdskryssning till Estland i maj 
2013 planerades och presenterades under 
hösten 2012. Det blir den fjärde i ordningen. 
Den var bokningsbar från och med november 
och hade redan innan nyår många anmälda. 

Övriga resor
Trädgårdsresorna i samarbete med 
Favoritresor 2012 gick till Nederländerna och 
Floriaden med Gunnel Carlson och till 
Skottland med Elisabeth Svalin Gunnarsson. 
De som varit medlemmar i mer än ett år fick 
1000 kr i rabatt. Resorna var mycket lyckade, 
med nöjda resenärer. Favoritresor annonserar 
flitigt i dagspress och trädgårdstidningar med 
våra resor, ”i samarbete med Riksförbundet 
Svensk Trädgård”. De hade också information 
och länk till vår värvningskampanj, där de 
skänkt ett resepresentkort till vinnaren.  

Marknadsföring/press 
Kontakter med press/media
År 2012 har Stella Westerlund skickat ut nio 
pressmeddelanden som också lagts upp på 
hemsidan med pressbilder 

Tusen Trädgårdar 12 augusti 2012 blir 
landets största trädgårdshändelse 
Få inspiration och råd hos Riksfö
Svensk Trädgård på trädgårdsmässa
Riksförbundet Sv

Ulla Johansson för hennes arbete i 
Trollhättans Trädgårdsförening 
Åke Truedssons bok ”Odla dina egn
grönsaker” framröstad som Året
Trädgårdsbok
12 augusti 2012 öppnas Tusen träd
hela landet för 
Ny app –Trädgårdsriket- gör det lätt
hitta Tusen Trädgårdar
Gunnel Carlson hälsar välkommen i sin
trädgård under Tusen Trädgårdar 
Riksförbundet Svensk Trädgård håller 
sommarmöte 12-14 augusti i Uppsala,
arrangerat av Uppsala TrädgårdsSällskap 
 Riksförbundet Svensk Trädgård delar u
Kungliga Patriotiska Sällskapets 
trädgårdsmedaljer, med separat 
presentationer av mottagarna 

Pressmeddelandena om montern
tr
Tusen Trädgårdar lades också upp i N
Tädgårdars pressrum. 
Ett pressmöte om Tusen Trädgårdar 
arrangerades tillsamma
och Studiefrämjandet den 15 mars på
Wetterling, Kungsträdgården, Stockholm, 
med Gunnel Carlson och Britt Sjöholm, 
Huddinge, som medverkande.  

Under pressfrukosten på Nordis
fö
undersökningen Fritidsodlingens omfattning i 
Sverige, som hon gjort på uppdrag av 
Partnerskap Alnarp och FritidsOdlingens 
Riksorganisation. Pressmeddelandet fa
FORs hemsida. 
Rapporten presenterade Lise-Lotte Björkman 
också på ett sem
samarbete med Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien, den 10 oktober, med 
rubriken Sveriges trädgårdar- viktig
folkhälsan.

A
S

Zonkartan förändras, om zonkarteenkäten
Allt om Trädgårds hemsida, 25 jan 
Sveriges zonkarta inför förändring, 
KalmarPosten, 1 mars 
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Vårtips för din trädgård, Let´s meet, 
Stockholmsmäss
Snabba genvägar till bättre odlingsklim
Vi i Villa 4/2012 
Vinn ”Planera med perenner”, tävling på 
Odla.nu april 2012
Odlingskartan ritas om, SvD 18 maj 
Global uppvärmning
växter, Södra Roslagen 22 maj 
Passionens möjligheter (om FOR-
rapporten) Viola 5/2012 
Så hittar du rätt litteratur. A-C Thor
Upsala Nya Tidning 11 a
Snigelnyckel, Gård&Torp 7/2012 
Lär dig mer om sniglar! Odla.nu 8 au
Utmärkelser för trädgårdsförtjänste
9/2012
Gunnel Carlson och Ulf Nordfjell tilldelas 
trädgård
”Jag trivs med att kallas minimalist”, Ulf 
Nordfjell. Allt om Trädgård 15 
Rädda trädgården från mördarsniglar, 
Dagens Nyheter Din Ekonomi 3
Planera med perenner, länk till vår web
Impecta Fröhandel Nyhetsbrev 14 sept 
Kolonilotten – mest populär i Landskrona, 
FOR-rapporten, Sv Dagbladet 15 sept 
Päronfest på Lövsta, Gotlands Trgs, 
Helagotland.se 19 sept 
Planlegg med stauder, om Planera me
perenner-särtrycket, No
9/2012
”Zonkartan för trädgårdar kan behöva gö
om”, Sk
De får Visättra att blomma, Mitt i 
Huddinge 30 okt 
Låt höstlöven göra sitt jobb, A-C Th
intervjuad, Upsala
”Det ska vara lustfyllt att odla”, DN 
gratulerar Lise-Lotte Björkman, 10 nov
Mariana Mattssons Lästips: Växtbiolo
Hus & Hem Trädgård 5/2012 

eR
Trädgårdar

sultat av press och media kr

Under tiden 7–17 augusti hade Svensk 
Trädgård en m

på tidningars och andra mediers webbsi
En mycket stor ökning, närmare 200 %, 
jämfört med 55 klipp första året, 2010. 

För att öka spridningen av Hemträdgå
Hemträdgården ligger på www.tidskrift.
S
Hemträdgården är med i den tryckta katalogen 
över Sveriges kulturtidskrifter.  
Tidningen delades ut på Bok&Bibliote
& Trädgårdsavdelningen. 
Pressbyråns och Press-Stopbutik
säljer Hemträdgården har på deras begäran 
ökat till 130 försäljningsställen.

Distributionen av Hemträdgården i Norge 
som görs i samarbete med Listo A
o

S
Trädgårdsonsdag
fr
Programmets producent Eva Robild
på en av föreningens aktiviteter och bjöd in
dem att hjälpa till att röja i en rabatt. Åtta 
medlemmar medverkade och hade också med 
sig perenner. 

Svensk Trädgårds väska Mitt i naturen

med plats för växter fick ett 
o
avsnittet i SVT1:s serie Mitt i 
naturen.
Programledaren var i Da
rka kungsörnsungar och 

akta ner en kungsörnsunge, 
ringmärka den, och sedan hissa upp den
användes Riksförbundet Svensk Trädgårds 
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gröna väska! Se Mitt i naturen, avsnitt 1. 
Länk finns på vår hemsida. 

Radiomedverkan 
Ann-Catrin Thor har också under 2012 
medverkat i Radio P4 Extra m
en gång i månaden. H
lyssnarna efter en del program. Många a
hennes bilder och tips har lagts upp i ”Lottas 
trädgård” på P4 Extras hemsida, som ock
länkar till vår. På vårt initiativ hade P4Extr
en sändning live på trädgårdsmässan. 

Odla med P1 besökte Lapplands 
Kulturbotaniska Trädgård 20 aug. och 
intervjuade styrelseledamot Mariana Mattsson 
och svarade på odlingsfrågor från
i Lapplands Trädgårdssällskap.

Kampanjer för medlemsvärvning
Medlemmar som värvat en ny medlem har fått 
välja en present, väska eller vykortspaket.

Under mässan Nordiska Trädgårdar värvades 
169 nya medlemmar i vår monter. 

En stor värvningskampanj i Hemträdgården 
jan-juni 2012 och på webben resulterade i 
närmare 400 nya medlemmar. 
Förstapristagaren fick ett resepresentkort på 
10 000 kr hos Favoritresor. 
17 nya medlemmar har vi fått g
deltagare i trädgårdsresor och Favoritresor 
betalar deras första medlemsavgift. 

En värvningskampanj på webbplatsen 
Odla.nu i början på augusti, med erbjudand
om halvårsmedlemskap plus en extra tidning, 
gav 46 nya medlemmar. 

Erbjudande till studerande på SLU och 
trädgårdsutbildningar har gått ut.

En diskussion om erbjudande till och 
samarbete med de ca 95 medlemsföreta
Trädgårdsanläggarna (tidigare STAF) har 
påbörjats.

Medlemsrabatter för alla medlemmar. 
Lokalföreningarna har också rabatter. 

Stella Westerlund har under 2012 förhandl
fram tio nya medlemsrabatter. Nu ger total
39 företag rabatt.

Webbshoppen Bulbs.se ger 20 % rabatt på 
lökar och knölar 
Bulbs.se gav 150
monter på Nordiska Trädgårdar 
Odlarbänken ger 10 % på alla produkte
Glivarp Garden ger 10 % på GrönVäx 
Gödselstav 
Wexthuset ger 10 % på allt i webbshop och
butik.
Studieförbundet Vuxenskolan Solna-
Sundbyberg ger 200 kr rabatt på gr
i Ekologisk trädgårdsodling på halv
febr-okt 2012 
Studiefrämjandet gav 50 % rabatt på entrén 
till Gunnel Carlsons föredrag i april
Medlemserbjudande 10 % rabatt på kurser i
trädgårdsljussättning och i hembelysning, 
praktik, under evenemanget Lights in 
Alingsås
Medlemserbjudande att köpa böckerna 
Odla dina egna grönsaker av Åke 
Truedsson och I trädgårdsmästarens sp
Elisabeth Svalin Gunnarsson, till 
specialpris 
Julklappserbjudande, rabatterat pris på 
engelska handredskap från Lilla 
Fiskaregatans trädgårdsbutik. 

Andra sätt att synas

rofilprodukterP
Riksförbundet Svensk Trädgårds nya 
som lanserades 2009 är n
sammanhang på kansliet. Flera föreningar har 
fått hjälp att lägga till den till sin egen. 

Väskan med plats för växter:  Väskan med
ljusgröna logotype-mönstret och vykorten har 
sålts till föreningar och använts som 
v ar över hela lande
för att sälja och använda i föreningens 
verksamhet. Väskan och vykorten var också 
valbara premier i vår stora värvningskampanj 
under våren 2012.
En nybeställning av väskan har gjorts, för att
användas under Estlandsresan. Den ingår i 
priset för resan. 

Roll-up: En ny roll-up, formgiven av Carina 
Länk, har producerats och finns i tre exemp
som kan lånas av
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Trädgård och kontaktarbete 
r samarbeten för nya medlemsrabatter pågår 

vtal på ett år med Odla.nu, 
ndets största trädgårdssajt, har träffats om 

ostnader. De har skrivit om och 

ed Tusen Trädgårdar 2012 har fungerat 
 stor del av arbete 

 

När Tusen Trädgårdar hölls första gången 
2010 blev det en stor succé. Närmare 80 000 
trädgårdsintresserade var då ute och besökte 

et.
 och 

h

          
 
Vi uppskattar att närmare 100 000 
trädgårdsintre de personer to

as av 
äffa de 

y

våra respektive 

och
ed t ex sökord 

rädgårdar, både 

ter
s

flitigt på Trädgårdsmässan, bl a vid de öppna 
scenföredragen.

Planering pågår för andra profilprodukter som
synliggör Svensk 
fö
fortlöpande.

Samarbete
Ett samarbetsa
la
utbyte utan k
lottat ut tre ex Planera med perenner, 
publicerat två artiklar ur Hemträdgården med 
länkar till att bli medlem och publicerat en 
värvningskampanj. I utbyte har de fått
avtalade mindre annonser i Hemträdgården. 

Övrig studieverksamhet 
Samarbetet med Studiefrämjandet i samband 
m
mycket bra. De har tagit en
och kostnader med bl a utskick. De erbjuder 
medverkan på olika sätt, bl a med att ordna
studiecirklar. En del får våra medlemmar 
rabatt på.
 
Tusen Trädgårdar 

de öppna trädgårdarna. Initiativtagare och 
arrangörer var Riksförbundet Svensk 
Trädgård och Trädgårdsriket.  Inför 2012 
utökades arrangörerna med Studiefrämjand
Från Svensk Trädgård har Inger Ekrem
Stella Westerlund arbetat med planering oc
genomförande i arrangörernas arbetsgrupp 
och tagit fram informationsmaterial och 
trycksaker.

ssera g
möjligheten att besöka och inspirer
många olika slags trädgårdar och tr
gästfria trädgårdsägarna.  En nyhet på 
Trädgårdsrikets hemsida var kartfunktioner
med vilka man lätt skapade sin egen rutt. N
för året var också den användbara appen för
Iphone. Det var en del problem med 
åtkomsten på Trädgårdsrikets hemsida, trots 
att den uppgraderats kraftigt. Men intresset 
från allmänheten var också enormt stort och 
press och media hakade på.  

Vi har gemensamt tagit fram och skickat/lagt
ut fyra pressmeddelanden på 
hemsidor och via NewsDesk och två mallar 
anpassade för lokal marknadsföring.  En 
välbesökt presskonferens hölls i Stockholm 
12 mars. På Nordiska Trädgårdar hade Tusen
Trädgårdar en egen monter. Gunnel Carlson
har turnerat runt landet och informerat på 
många andra trädgårdsmässor. Tusen 
Trädgårdar har haft en egen gruppsida på 
Facebook med stor aktivitet.

Vi hade målet att öka medieexponeringen 
har mätt i form av pressklipp m
”Trädgård”. Resultatet är en ökning med hela 
200 % från 2010, från 55 till 170 klipp. Från 
första pressinfo 19/8 2011 – 6/8 2012 kom 
ytterligare 60 klipp = totalt 230 klipp. 

Det kom också in 68 bidrag till Tusen 
Trädgårdars fototävling. 

Studiefrämjandet är mycket nöjda med 
samarbetet kring Tusen T
planeringen tillsammans med RST och 
Trädgårdsriket och genomförandet. De mä
resultatet i ökat antal kulturevenemang (dv
varje öppen trädgård som rapporterats till dem
är ett kulturevenemang). De mäter också ökat 
antal studiecirkeldeltagare inom området 
odling/trädgård i samarbete med lokal 
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ycket
angörerna.

lverbäcks blommor sponsrade pressmötet 
ädgårdar.

ar
xthus, Hasselfors 

FritidsOdlingens Riksorganisation är ett 
amarbetsorgan för ideella organisationer med 

a

apet
.

k Odling, 
erna,

 år 

,

et,

tskapsmöte i april deltog 
o representanter från Riksförbundet Svensk 

em 

rens.

ch

et har ett gemensamt nummer till 
ORs alla rådgivare lanserats. 018-15 26 00 

itidsodlingen är vi genom FOR ansluten till 

revs
r under 

s vinterkonferensen på 
emory Hotel i Kista. Det var primärt som 

nger
ltog

Trädgårdar 
enom FOR är vi medarrangör av Nordens 

Sedan 2002 är vi genom FOR medarrangör av 
ässan Nordiska Trädgårdar på Stockholms-

ör både 
itidsodlare och yrkesfolk inom park och 

trädgårdsförening. Studiefrämjandets 
slutresultat ännu inte sammanräknat.  

Planeringen inför 2014 pågår och 
Koloniträdgårdsförbundet har uttryckt m
stort intresse att vara med bland arr

Sponsring
A
om Tusen Tr
Sponsorer till montern på Trädgårdsmäsan v
Bulbs.se, Classicum Vä
Garden, Garden Aquatica Sweden, Guteform, 
Photowall, Ray´s Perennials, S:t Eriks, 
Splendor Plant och Tiits trädgårdar.

Vårt arbete i och genom FOR 

s
huvudsaklig inriktning på fritidsodling. 
Organisationen bildades år 1989 av 
Riksförbundet Svensk Trädgård, Svensk
Förbundet för Koloniträdgårdar och 
Fritidsbyar, som nu heter 
Koloniträdgårdsförbundet och Sällsk
Trädgårdsamatörerna, STA
Senare har som medlemmar antagits; 
Förbundet Organisk Biologis
FOBO, Föreningen Sesam, Gesneriast
Svenska Clematis Sällskapet (upplöstes
2007), Svenska Dahliasällskapet, Svenska 
Hoya Sällskapet, Svenska Orkidésällskapet
Svenska Pelargonsällskapet, Svenska 
Rhododendronsällskapet, Svenska Rosen-
sällskapet, Svenska Saintpauliasällskap
Svenska Örtasällskapet, Sveriges 
Pomologiska Sällskap och Sällskapet 
Blomstervännerna. 
Medlemsföreningarna har tillsammans över 
75 000 medlemmar.

På FORs representan
ti
Trädgård. Lena Widell valdes in i FOR:s 
styrelse i stället för Lise-Lotte Björkman  den 
ena av RSTs två representanter. Inger Ekr
sitter som vice ordförande i FOR. 

FOR har haft fem protokollförda styrelse-
sammanträden samt en vinterkonfe
FOR har också kunnat fortsätta att lämna 
bidrag till medlemsorganisationerna för 
verksamhet med information, rådgivning o
studier.

Under år
F

I syfte att driva konsumentfrågor för 
fr
konsumentorganisationen Sveriges 
Konsumenter, som bland annat ger ut 
tidskriften Råd & Rön. Under året d
samarbetsprojekt under 2012 som teste
Trädgårdsspanarna och test av 
beskärningsverktyg.

I december 2012 höll
M
förberedelse för föreningarnas medverkan på
trädgårdsmässan 2013 men även för att 
diskutera FOR:s verksamhet och utbyta 
erfarenheter. Förutom Lena Widell och I
Ekrem som 2012 satt i FOR:s styrelse, de
Lennart Froby från styrelsen. 

Trädgårdsmässan Nordiska 
G
största trädgårdsmässa 

m
mässan i Älvsjö, den ledande publikmässan i 
Norden inom trädgårdssektorn. 

Mässan är en viktig mötesplats f
fr
trädgårdssektorn.
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 mässbesökare 55 000 - 60 

e år 

 att 

udas.

vår monter träffar vi våra medlemmar, 

a

av

t

a

ORs samverkansavtal med 
r till och med 

mässan 2014. 

na grönsaker” framröstad som 

lsen Årets 

ker,

den
m av 
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Ur j ring:
”Ku
oko
insp ållsrik
fakt et
viktigaste att tänka på när du 

 i 
a

 en 

ordiskt samarbete 
onerna hade ingen 

i

der

vrig representation 
Trädgård är 

n 

relseledamot i Stiftelsen 

r som jurymedlem för 

000  det var 350-400 utställare och 600 
representanter för media. Liksom tidigar
utnyttjade ett stort antal av Riksförbundet 
Svensk Trädgårds medlemmar möjligheten
besöka mässan till nedsatt pris. FOR:s avtal 
med mässan garanterar att vår rabatt på 
entrébiljetten är den högsta som kan erbj

I
knyter kontakter, möter och rådgör med 
trädgårdsintresserade människor från hel
Sverige. Vi värvade 169 nya medlemmar. 
Vår monter som även 2012 var formgiven 
trädgårdsdesigner Lise-Lotte Björkman hade 
vatten som genomgående tema med allt från 
damm till uppsamling av regnvatten och en 
fönsterodling, en så kallad windowfarm, med 
automatisk bevattning och näringstillförsel.   
Vår placering var även i år tillsammans med 
övriga utställare och med ett utmärkt läge rak
fram vid huvudentrén. Tillsammans med de 
övriga medlemsföreningarna i FOR och andr
organisationer bemannade vi över 1000 m2 
monteryta.

F
Stockholmsmässan som gälle

RSTs ordförande Åke Truedssons bok 
 ”Odla dina eg
Årets Trädgårdsbok.  
Efter omröstning på mässan Nordiska 
Trädgårdar gick utmärke
Trädgårdsbok 2011 till Åke Truedsson,
författare till Odla dina egna grönsa
utgiven på bokförlaget Natur & Kultur. 
Vinnarboken följer den starka trädgårdstren
just nu för närodlat mat. Den röstades fra
besökare på Bok & Biblioteksmässan och på 
mässan Nordiska Trädgårdar. I år blev det 
rekord, 3000 mässdeltagare har röstat på tio 

olika titlar som Stockhol
Gartnersällskap har 
nominerat.  

uryns motive
nnigt, pedagogiskt, 
mplicerat, överblickbart, 
irerande. Inneh
asamling med d

odlar dina egna grönsaker, 
presenterat på ett väldigt stimulerande och 
aptitligt sätt. Boken har förutsättningar att 
fungera som handbok och inspirationskälla
många år framöver. Mer närodlat än i den egn
köksträdgården kan det inte bli, och med 
författarens generöst delade kunskap även
skön förening av nytta och nöje.”  

N
De nordiska organisati
gemensam mötesdag 2012 men kring 
arrangemangen med öppna trädgårdar 
Norden som är en satsning även hos våra
nordiska grannar har Inger Ekrem har haft
kontakt med våra systerorganisationer via 
mail och telefon. Även ett möte med vår 
finska systerorganisation kom till stånd un
deras resa till Stockholm i juni. 

Ö
-Riksförbundet Svensk 
representerad i styrelsen för Stiftelse
Trädgårdsodlingens Elitplantstation i 
Kristianstad (EPS) 
-Inger Ekrem är sty
Rosendals trädgårdar, Stockholm,,samt vice 
ordförande i FOR, FritidsOdlingens 
Riksorganisation.
-Christina Säll sitte
Årets Trädgårdsprodukt som tas fram i 
samarbete med Elmia Garden.




