


Riksförbundet Svensk Trädgård 
är en ideell organisation med medlemmar i 
trädgårdsföreningar över hela landet. Våra 
nästan 160 föreningar finns från Lappmarken 
i norr till Skurup‐Söderslätt i söder. För‐
bundet har också enskilt anslutna 
medlemmar.  
 
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.  
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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” 
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Riksförbundet Svensk Trädgårds 
verksamhetsplan för år 2014 
formulerade verksamhetens mål och 
utgjorde en ram för arbetet under 
året. 
 

Vi kan titta tillbaks på ett intensivt men 
spännande år. Tusen Trädgårdar där såväl 
trädgårdsägare som besökare var del av 
Sveriges största trädgårdsevent. Att vi lever i 
ett land med stort trädgårdsintresse samt 
stor variation på trädgårdsupplevelser blir 
väldigt tydligt en dag som denna. 
 
Året har fyllts av trädgårdsmässor, 
trädgårdsresor och alla härliga arrangemang i 
föreningarna och inte att förglömma timmar 
av njutning i den egna täppan. Trädgård och 
närodlat är av högsta intresse nu och man 
börjar på allvar få upp ögonen för detta, och 
vikten av att odla ekologiskt i media även 
utanför vår redan kända trädgårdskrets. 
 
Kansliet har under det gångna året haft 
möjligheten att träffa många av förbundets 
föreningar eller föreningsrepresentanter. 
Regionmötena är en uppskattad mötesplats 
både för föreningarna och också oss på 
kansliet. Där hämtar vi energi och inspiration, 
lyssnar vilka önskemål som finns och tar med 
oss värdefull kunskap så att vi kan göra ett så 
bra arbete som möjligt med att stödja och 
hjälpa. Vårt arbete utgår ifrån vad ni i 
föreningarna har för behov. 
 
I flera delar av landet står vi på många håll 
inför ett generationsskifte. Flera föreningars 
trogna ledamöter och styrelseordföranden, 
som länge varit de drivande krafterna, känner 
att det nu är dags att lämna stafettpinnen 
vidare. I flera föreningar har 
valberedningarna haft ett krävande arbete i 
att hitta någon som vill ta över det ansvaret. 
Detta är en problematik som inte bara finns i  

 

våra led utan i alla delar av den ideella sfären. 
I vår stressade vardag känner många att de 
inte hinner med åtaganden i föreningar. Ändå 
är det ofta så att de som har mest att göra, är 
också de som ser tid till att engagera sig 
också i sin lokala förening.  Jag har själv haft 
möjligheten att besöka flera föreningar på 
såväl årsmöten som vid andra sammanhang 
och en stor del av mitt arbete har varit att 
hjälpa till i frågor som rör styrelsearbetet 
 
Vi har en aktiv och engagerad styrelse, som 
arbetar för att driva organisationen framåt. 
Det finns ett nära samarbete mellan kansli 
och styrelse och vi jobbar tillsammans med 
att stärka förbundet och stödja föreningarna. 
 
Genom vår tidning Hemträdgården, våra 
rådgivare och vår hemsida arbetar vi med att 
nå ut med objektiv kunskap kring odling. 

Vi skall verka för att i gemenskap odla 
trädgårdsintresset under trivsamma former 
och verka för ökad kunskap om trädgård 
samt stimulera trädgårdsintresset i regionen.  

Detta står i vår verksamhetsplan och är de 
ledord vi har i vårt arbete.  
 
 
 

 

Er förbundsdirektör 
 
Inger Ekrem 
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Våra FÖRTROENDEVALDA 2014  
Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse 

ÅKE TRUEDSSON 
Ordförande 

LENNART FROBY 
1 vice ORDFÖRANDE 

INGER PALMSTIERNA 
2 vice ORDFÖRANDE 

 
Vellinge. 
Omvald 2013 för två år 

Åkersberga. 
Omvald 2014 för två år 
Personalfrågor

Landskrona 
Omvald 2013 för två år 
Redaktionsråd 

     

MARIANA MATSSON 
Ledamot 

GUNILLA BERGLUND 
Ledamot 

CATHARINA K. LEXÉN 
Ledamot 

 
Blåvikssjön 
Omvald 2013 för två år 
E‐böcker 

Avesta 
Omvald 2014 för två år 
Förenings‐ medlemsutveckling

Göteborg 
Nyval 2013 för två år 
It och teknikfrågor 

     

SISSELLA HELGESSON 
Ledamot 

TOMAS LAGERSTRÖM 
Ledamot 

INGRID ÅKESSON 
ledamot 

 
Stockholm 
Fyllnadsval 2014, ett år 
Ekonom och organisation 

Uppsala 
Nyval 2014 för två år 
Forsknings och utvecklingsfrågor

Eslöv 
Nyval 2014 för två år 
FOR och politiska frågor 

     

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft fem protokollförda möten; den 17 februari, den 5 april, konstituerande möte efter 
fullmäktige den 6 april, samt möten den 1 augusti och 16 november. Utöver detta hade styrelsen en 
workshop tillsammans med kansliets personal den 15 november. Styrelsen var även representerade på 
regionmötena i Södertälje, Lennart Froby och i Falköping, Catharina Kihlström Lexén. 
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Valberedning 
Anette Thomasson, Malmö, 
(sammankallande), Lea Malmivirta, Krylbo, 
Åsa Wennström, Uppsala.  

Revisorer 2014 
Ordinarie:  
Malin Lanneborn, auktoriserad revisor, 
revisonsbyrån Minocon AB, Danderyd.  
Av förbundet vald revisor: Jouko Månsson, 
Ronneby. Revisorsuppleant: Ann‐Sofie 
Freyhult, Västerås 
 
Firmatecknare 
Firmatecknare har under året varit 
ordförande Åke Truedsson och 
förbundsdirektör Inger Ekrem. 
 
Fullmäktige 
Hölls på Memory Hotell i Kista den 5‐6 april. 
Kallelsen publicerades i Hemträdgården nr 1 
2015. 
Mötet öppnades av ordförande Åke 
Truedsson och förbundsdirektör Inger Ekrem.  
Solveig Sidblad sekreterare i FOR höll ett 
föredrag om bakgrunden till och vad som 
händer just nu med den föreslagna lagen om 
växtförökningsmaterial. (PRM Plant 
Reproduktion Material. 
Trädgårdsrådgivare Lise‐Lotte Björkman 
berättade och visade resultatet från 2013 års 
trädgårdsspaning. Eftermiddagen ägnades till 
ett grupparbete, där 6 olika grupper fick ta 
fram förslag på hur förbundet och 
föreningarna kan gå vidare med arbetet i 
frågorna Påverkansarbete, Föreningsnytta 
och Medlemsrekrytering. 
Det blev bra diskussioner och på slutet av 
dagen gjordes en sammanställning. Den 
ligger till grund för förbundets vidare arbete. 
Lördagens avslutades med en gemensam 
middag. 
 

 
 

Ordinarie fullmäktigemöte hölls den 6 april 
med 31 delegater och 6 ledamöter ur 
styrelsen, revisor två observatörer samt 
förbundsdirektören och en representant från 
kanliet. Ordförande var Ann‐Sofie Freyhult, 
sekreterare var Marianne Åhlén.  Mötet 
beslöt att, på styrelsens rekommendation, 
låta medlemsavgiften till förbundet 2015 
vara oförändrad. Fyra motioner behandes. 
Protokoll från fullmäktige, samt verksamhets‐ 
berättelse och plan finns på hemsidan under 
medlems och föreningsinloggningen.  
Tre av styrelsens ledamöter, Birgitta Rämert, 
Benne Odén och Lena Widell lämnade sina 
uppdrag. 
 
Under fullmäktige förrättades nyval på två år 
av Ingrid Åkesson, Eslöv, Tomas Lagerström 
Uppsala och ett fyllnadsval på ett år av 
Sissella Helgesson, Stockholm, som ersatte 
Birgitta Rämert. 

Övriga valbara styrelseledamöter, valdes om 
på två år. Vid styrelsens konstituerande möte 
valdes Lennart Froby som 1 viceordförande 
och Inger Palmstierna som 2 viceordförande. 
Revisorerna Jouko Månsson och Ann‐Sofie 
Freyhult valdes om och inom valberedningen 
ersattes Sten Wadensjö av Lea Malmivirta, 
Krylbo. Övriga inom valberedningen valdes 
om.  
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Personal 
2014 har det varit 2 heltidstjänster, en 80 % 
samt och 2 halvtidstjänster, en 60% samt  ett 
vikariat 50% tom 30 sept.  
Följande personer har varit anställda 2014: 
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, 
trädgårdskonsulent 60%, Stella Westerlund, 
marknadsansvarig,50%, Anna‐Karin 
Fallheden, vikariat till och med 30 september, 
kanslist även med arbete på hemsidan, 50% 
samt nyanställning Kommunikatör för att 
ersätta Stella Westerlund som går i pension 
2015, Anna‐Karin Fallheden 100% från och 
med 1 oktober, 20% Charlotte Bravinger 
ekonomi, enbart januari. I övrigt har 
ekonomitjänsten köpts in av bokföringsbyrån 
Hägern. 
 
Nyrekrytering. 
Före sommaren utlystes tjänsten som 
Kommunikatör. Förbundet fick mer än 100 
ansökningar. Efter gallring och personliga 
intervjuer föll valet till slut på Anna‐Karin 
Fallheden som påbörjade sin anställning 1 
oktober. 
 
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 
Anna‐Karin Fallheden har under året gått en 
kurs i Dreamweaver genom Roda Utbildning 
och en kurs i Wordpress. Anna‐Karin har 
deltagit vid gratisseminarium ”Är 
pressmeddelandet dött eller viktigare än 
någonsin?” genom Box Communication och 
ett gratis heldagsseminarium MyNewsday 
arrangerat av MyNewsdesk tips och 
föreläsningar inom kommunikationsarbetet. 
Ann‐Catrin Thor har gått på Kulturhistoriskt 
trädgårdsseminarium 15‐16 maj (Stella 
Westerlund deltog också 15 maj), 
konsulentträff Umeå 20‐22/8 med Lise‐Lotte, 
i samband med organisering av pomologidag 
för Grönt Kort gick AC densamma 24/9, 
Designdagarna på Ulriksdal 12‐13/11 med 
Lise‐Lotte. Designdagarna delfinansierades av 
deltagarna själva. Lise‐Lotte Björkman har 
även deltagit i en kvällskurs om Ljussättning i 
trädgården. 
 
Bokföring och ekonomifunktion 
Bokföringsbyrån Hägern har ansvarat för 
löpande bokföring, alla utbetalningar av 
löner, bidrag och betalning av fakturor samt 
kontering av dessa samt administration av 
löner och bokslut, förutom januari då 
Charlotte Bravinger fortfarande var anställt. 
Marianne Åhlén ansvarar för del av 
fakturering samt bokföring av inkommande 
betalningar. Förbundsdirektör Inger Ekrem 
har det övergripande ansvaret, och bevakar 
verksamheten gentemot budget samt 
rapporterar till styrelsen. 
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Medlemsavgifter 
Riksförbundet Svensk Trädgårds 
medlemsavgifter höjdes 2014 med 20 kronor. 
 
  2013  2014  2015  2016
Föreningsmedlemmar  210  230  230  230 
Enskilt anslutna medl.  275  295  295  295 
Hushållningssällskap  675  695  695  695 
Studenter  210  230  230  230 
 
Föreningsmedlemmar 
Antalet föreningsanslutna medlemmar 
uppgick den 31 december 2014 till 28047 
Totalt fanns 157 föreningar och 3 läns‐ eller 
regionförbund. Dessutom har 63 föreningar 
familjemedlemskap vilket medför ytterligare 
2852, till föreningarna, betalande 
familjemedlemmar. 
Vidare har vi 5 hushållningssällskap anslutna. 
Vi har också 107 prenumeranter på 
tidningen, framförallt bibliotek och liknande 
institutioner. 
 
Enskilda medlemmar 
Antalet enskilt anslutna medlemmar var 
2494. 
 
Totalt antal – förändring 
Antalet medlemmar per sista december 2014 
var 30541, föreningsanslutna och enskilda, 
samt 2852 familjemedlemmar. Totalt 33 393.  
 
Varje år tappar förbundet ca 11‐12% av våra 
medlemmar som sedan ersätts med nya eller 
återanmälningar. Årets totala ökning av 
medlemsantalet blev 1 %. 
 
Medlemsvärvning 
999 medlemmar har anmält sig via hemsidan 
mot förra årets 760. 
Medlemmarna svarar också vid anmälningen 
hur de fått information om Riksförbundet 
Svensk Trädgård och trädgårdsföreningarna. 
Det går att lämna flera alternativ.  
 
 

 
 
Så här svarade medlemmarna: 
 
25 % ”Via internet” 
25 % ”Via familj och vänner” 
10 % ”Via trädgårdsmässor” och övriga 
kampanjer, reklam 
7 % ”Hemträdgården på bibliotek/väntrum” 
10  % ”Via trädgårdsförening” 
2 % pratat med rådgivare/på en plantskola 
5 % ”Via Facebook” 
18 % har uppgivit ”Annat” 
 
6 % av dem som anmälde sig via hemsidan 
uppger att de varit medlemmar tidigare, det 
är en ökning med 2 % från förra året. 
 
På trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 
tillkom 156 nya medlemmar, på Noliamässan 
värvades 16 nya och på Lisebergsdagarna 38. 
Övriga mässvärvningar är inte specificerade. 
Genom resorna med Favoritresor fick vi 27 
nya medlemmar.  
På hemsidan anmälde våra medlemmar 36 
nya medlemmar via värvningsformuläret.  
Förbundet provade på en värvningskampanj 
genom Posten med direktutskick till 
mottagare i Blekinge, Södermanland och 
Östergötland, det genererade 35 nya 
medlemskap. 
Av de värvade medlemmarna under året var 
684 halvårsmedlemmar. 
Övriga nya medlemmar, hela 52% kommer 
främst genom trädgårdsföreningarna eller via 
mail alternativt post från privatpersoner. 
 
Nya och nedlagda föreningar 
En ny förening bildades under 2014, Laholms 
Trädgårdssällskap. Floby Trädgårdsförening 
upphörde. 
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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 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 och TS‐statistik. 
• medverkat i det allmänna genomförandet 
av trädgårdsmässan samt planering av 
medlemsservice del i montern, på 
regionmöten och alla kanslimöten. 
• skött utskick av och fakturering av 
beställningar 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 
 
 
Medlemsregistret 
I arbetet med medlemsregistret har ingått 
• ca 3500 ny‐ och återregistreringar 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 all 
kontakt 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 nummer per år. 
• att registrera och bevaka inkomna 
medlemsavgifter samt ta fram underlag och 
listor för utbetalningarna till föreningarna. 
Och mycket mera. 
 
Nordea ändrade sina rutiner gällande OCR‐
inläsning med mycket kort varsel innan 
sommaren. Detta medförde att vi var 
tvungna att uppdatera medlemsregistret för 
att möte dessa ändringar. En tidkrävande 
process som tydliggjorde sårbarheten i 
systemet. De totala kostnaderna för detta 
blev ganska omfattande och det var först mot 
slutet av året som systemet igen fungerade 
tillfredställande. 
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Aktivitetsbidrag 
Föreningar inom Riksförbundet Svensk 
Trädgård kan varje år söka bidrag till kurs 
och informationsverksamhet inom 
miljövänlig trädgårdsodling. Medlen erhålls, 
genom 
FOR, från Jordbruksverket. 
 
Anslaget var 2014 på 170 000:‐ , och har 
betalats ut till de 42 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 Trgfb 
Arnäs Trgf, Bräkne Hoby Trgf, Emådalens 
Trgs, Enköping ‐ Håbo Trgs, Falubygdens 
TrgO, Gislaveds Trgf, Glanshammars Trgf, 
Hägersten Skärholmens Trgs, Karlstads Trgs, 
Kristinehamns Trgf, Kungsbacka Trgv, 
Kungälvs Trgf, Laholms Trgs, Lidingö Trgs, 
Ljungby Trgf, Lunds Trgs, Lyckeby Trgf, 
Lövångers Trgs, Norrköpings Trgs, Nyköping 
Trgf, Oscarshamns Trgf, S.ta Ragnhild Trgf, 
Skellefteå Trgs, Sollentuna Trgf, Stranda 
Trgs, Södra Ölands Trgv, Sölvesborgs Trgf, 
Trollhättans Trgf, Trgf.en i Jämtland, Täby 
Vallentuna Trgf, Uppsala Trgs, Vingåkers 
Trgv, Vårgårda Trgf, Vännäsbygdens Trgs, 
Västerbottens läns Trgfb, Västerorts Trgs, 
Västerås Trgs, Växjö Trgf, Ämåls Trgf, 
Örebro Norra Trgf Österlens Trgs samt
Sjöbo Trgf. 
 

Försäkringsskydd  
Våra trädgårdsföreningar har genom Svensk 
Trädgård ett försäkringsskydd hos 
Länsförsäkringar. 
Försäkringen innehåller fyra olika delar. 
 
Ansvarsförsäkring: 
Gäller vid skadeståndskrav för sak‐ och 
personskada som uppstår till följd av 
verksamheten föreningen eller genom 
skadebringande egenskaper i levererade 
produkter från föreningen. 
 

Förmögenhetsbrottsförsäkring: 
Gäller för skada som föreningar orsakat 
genom förskingring, undandräkt eller grov 
förskingring, trolöshet mot huvudman. 
Bedrägeri, bedrägligt beteende eller 
grovtbedrägeri, stöld, snatteri eller grov 
stöld. 
 
Rättsskydd: 
Gäller för juridisk hjälp vid till exempel 
avtalstvister och liknande. 
 
Olycksfallsförsäkring: 
Gäller för våra medlemmar som i 
föreningsaktiviteter invalidiserat sig. Gäller 
även för t.ex bussutflykter i föreningens regi 
samt resor till och från föreningsaktiviteter. 
 
Hemträdgården 
 
Hemträdgården utkom år 2014 med 6 
nummer om 68 sidor vardera. Totalt blev 
det 408 sidor varav 31,25 sidor är annonser, 
samt knappt 12 sidor radannonser och 1 
bilaga (Jfr.2013 knappt 19 sidor annonser, 
11 sidor radannonser och 2 bilagor ). Av 
radannonsörerna har 41 st valt att ha en 
länk på förbundets hemsida. (Jfr. 2013 21 st) 
Chefredaktör och ansvarig utgivare är 
Christina Säll. 

 

 

 



10 
 

 

I tidningens idéråd har Lise‐Lotte Björkman 
och Ann‐Catrin Thor ingått. Idérådet har 
även biståtts av Stella Westerlund och Inger 
Ekrem. Riksförbundet Svensk Trädgårds 
tidningsrepresentanter under året har varit 
Inger Palmstierna och Mariana Matsson.  

Formgivning Lasse Mellquist, Lasse 
Mellquist Layout HB. Annonser Hélène 
Ulvander, Media Mix. 

Tidningarna trycktes hos Ljungbergs Tryckeri 
i Klippan, på Svanenmärkt papper. 
Tidningen är märkt Klimatekonomisk 
Posttidning de gånger som vi har full 
kontroll på produktionen, det vill säga 5 av 6 
nummer (ej numret med bilagan). Upplagan 
kontrolleras av TS‐statistik. 

Övergripande tema detta utgivningsår har 
varit barn och odling under vinjetten Lekfull 
trädgård, med början i nr 2 i som kom ut 
inför trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar 
och med en till tre artiklar på temat i varje 
nummer. Temat fortsätter även nästa år, 
men kompletteras med nytt tema. 

Andra teman under året har varit: Odla 
rotfrukter, prydnadsväxter för torra lägen, 
serien det naturliga apoteket, mandel, inför 
Tusen Trädgårdar, krönika i varje nummer, 
rådgivarna svarar, en serie om 
inomhusväxter har inletts, 
perennplantskolornas bästa val, samt 
artiklar om tomater, vitlök, mullbär, 
plommon, ginkgo och mycket annat. 

Inför Hemträdgårdens 70‐årsjubileum 
bifogades en present till alla medlemmar i 
form av en almanacka i nr 6, 2014. 

 

 

Trädgårdsrådgivning 
Lise‐Lotte Björkman och Ann‐Catrin Thor 
svarar i rådgivningstelefonen tisdag, onsdag, 
torsdag 09.00‐12.00, på onsdagar även 13‐
00‐16.00. De svarar på rådgivningsfrågor 
per e‐post och 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 
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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. 
 
Ann‐Catrin har utöver det gemensamma 
rådgivningsarbetet även fungerat som 
kursansvarig, faktaansvarig och lärare på 
kursen Grönt Kort för fruktträdsbeskärare 
(två kurser med vardera 16 elever i 8 
kursdagar). Hon har även ansvarat för 
fortbildningskurser för redan examinerade 
Grönt Kortare, 2014 ”Säkert arbete i höga 
fruktträd” och pomologidag på Grönsöö.  
Ann‐Catrin är ansvarig för produktion och 
eventuell revision av Riksförbundets 
faktablad.  
Ann‐Catrin har även arbetat med material 
till utgivningen av faktabladen som e‐bok. 
Vidare jobbar hon med frågor som rör 
zonkartan och hur man går vidare med 
frågan om hur den kan utvecklas framgent.  
Hon har kontinuerligt medverkat som 
trädgårdsexpert i Sveriges Radios omtyckta 
program P4 Extra med Lotta Bromé. 2014 
sådde Lotta och AC gyllenbär och chili 
tillsammans och vi fick följa deras 
utveckling. Under mässan Nordiska 
Trädgårdar var Ann‐Catrin 
trädgårdsrådgivare i vår monter samt höll 
föredraget ”Lekfulla Trädgårdsrum” från de 
öppna scenerna. 
 
Besök hos föreningar 
Trädgårdsrådgivarna Ann‐Catrin Thor och 
Lise‐Lotte Björkman har hållit föredrag hos 
följande föreningar:  
 
30 januari, Åkersberga trädgårdssällskap, 
”Beskärning; mer än bara äppelträd!” AC  
10 februari, Vindelns trädgårdssällskap, 
”Klimatanpassa din trädgård” AC 
16 mars, Enköping Håbo trädgårdssällskap, 
”Perenner för alla lägen” AC  

10 april, Oskarshamns trädgårdsförening, 
”11 gröna punkter” AC 
28 april, Södra Ölands trädgårdsvänner, 
”Trädgårdens växtskydd‐ vänner och 
ovänner i trädgården” LL 
7 maj, 2014 Zontrotsarna, Malung, ”Odling 
av grönsaker, potatis och nya bärsorter” LL 
23 september, Arnäs trädgårdsförening, 
Örnsköldsvik, ”Trädgårdsplanering‐ vägen 
till lyckade planteringar” LL 
24 september, Sundsvalls 
trädgårdsförening, ”Trädgårdens växtskydd‐ 
vänner och ovänner i trädgården” LL 
3 november, Urshults trädgårdsförening, 
”Trädgårdsdrömmar; en resa i stort och 
smått” LL 
 
Förbundsdirektör Inger Ekrem har besökt 
följande föreningar för föredrag, årsmöten 
och möten i stödjande syfte: 11 februari 
Örebro Trädgårdsförening, 13 februari 
Lunds Trädgårdssällskap, 7 mars Svängsta 
Trädgårdsförening,  

2 april Laholms Trädgårdsförening, 23 
augusti Sölvesborgs Trädgårdsförening, 26 
september Lidköpings Trädgårdsförening, 
Lövångers Trädgårdssällskap, 21 oktober 
Nyköpings Trädgårdsförening och 4 
november Linde Trädgårdsförening. 
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Com.posten 
Interninformation till föreningarnas 
styrelser utkommer med 4 nummer per år. 

 
Informationsbladet skickas till föreningarnas 
kassörer i samband med utbetalning av 
medlemsavgifterna och innehåller viktig 
information kring hålltider och annan viktig 
information och nyheter från kansliet. 
Informationsbladet går även ut till 
ordförande via e‐post med uppmaning att 
dela till övriga styrelsen. 
 
Trädgårdsspanarna 2014 
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. 
2014 testades Rölundas Biokol i krukodling 
under odlingssäsongen.  
 
 
 
 
Totalt deltog 50 personer i spaningen. Dessa 
valdes slumpmässigt ut bland de drygt 100 
som ville delta. Hänsyn togs till vilka grödor 
spanarna tänkte odla samt var i landet de 
bodde för att få en spridning över hela 
landet.  

 

Sammanfattningsvis var 53 procent av 
spanarna positiva till att fortsätta med 
biokol till sina krukor, medan 23 procent 
kommer att avstå medan 24 procent ännu 
inte tagit ställning. Läs hela rapporten från 
trädgårdsspaningen på www.tradgard.org 
under kunskap, där rapporter från alla 
tidigare spaningar finns samlade. 
 
Faktablad 

2014 producerades 
nya bladet 
”Fågelträdgården” och 
total revidering av 
”Perenner” och ”Köp 
bra växter”.  
Faktabladsserien har 
givits ut sedan 1990. 

http://www.tradgard.org/kunskap/kunskap
sbank/faktablad.html 
 
E‐böcker 
Under 2014 presenterade Riksförbundet 
Svensk Trädgård digital trädgårdslitteratur 
på nätet för första gången i form av e‐
böcker. Svensk Trädgårds medlemmar gavs 
ca 1 månads förtur att ladda ner e‐böckerna 
via på hemsidan. Efter det blev de 
tillgängliga för allmänheten  
E‐böcker under året: 

”Inte bara trädgård ‐ 
33 krönikor om 
hortikultur” av 
Mariana Mattsson. 
Odla din trädgård del 
1 ‐ Grunden är jord!  
En trädgårdsvallfärd ‐ 
som pilgrim till gröna 
paradis av Mariana 
Mattsson 

 
 Odla din trädgård del 
1 är den första i serien 
av tre e‐böcker 
baserade på serien 
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Faktablad om ekologisk odling från 
Riksförbundet Svensk Trädgård. De två 
följande delarna är planerade för lansering 
2015. 
 
Zonkartan 
Intresset för zonkartan är stort både från 
trädgårdsägare och från kommersiella 
krafter som plantskolor, tidningar och 
förlag. Publicering av kartan har generat en  

 
viss inkomst under året. 
Zonkartan publiceras (och 
faktureras) regelbundet bl a i 
Allers Trädgård, Allt om 
Trädgård Fixa, Tidskriften 
Trädgård Norr. Publicering 
har även skett bl a i böckerna 
Rätt ur jorden och 
Självhushållning och i en rad 
forsknings‐ och 
studentuppsatser. 

 
Zonkartan finns med i artiklar i varje 
nummer av Hemträdgården med angivning 
om var i Sverige trädgårdsreportaget är i 

från. Medlemmar har tillgång 
till detaljerade länskartor i färg 
under medlemsinloggningen. 

 
Hemsidan www.tradgard.org 

Hemsidan har 
2014 haft ca 
41 000 helt nya 
besökare och 
runt 56 500 
återbesökare. 
En ökning i 
trafiken på 

hemsidan ser vi kring mässan och när vi 
publicerar våra pressmeddelanden och gör 
våra aktiviteter. 
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. 
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” länkas man vidare till 
MyNewsdesk som är vårt pressverktyg. Där 
läggs både pressmeddelanden och 
pressbilder ut och material därifrån används 
av både webbsidor, bloggar och tidskrifter. 
Mynewsdesk har utvecklats under året och 
vi har integrerat Mynewsdesk med sociala 
medier som Facebook och Instagram. 
 
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 2676 ”fans” och antalet 
ökar. På Facebook läggs nyhetsblänkare ut 
med länkar tillbaka till vår hemsida. I början 
av året lades även en egen Facebooksida 
upp för tidningen Hemträdgården och 
antalet ”fans” vid årsskiftet var 443. För 
Tusen trädgårdar lades en offentlig grupp 
upp i början av året (Tusen Trädgårdar 
2014). Gruppen har gått från 0 till ca 1700 
medlemmar vid årsskiftet. En bra och aktiv 
kanal som når ut till många i målgruppen för 
Tusen Trädgårdar.  
Målet är att lägga ut minst ett inlägg per 
vecka på RST:s Facebooksida och på 
Hemträdgårdens sida vid utgivningstillfällen. 
Inlägg i Tusen Trädgårdars grupp när det 
finns aktuellt och relevant material. 
Annonseringar och tävlingar på Facebook 
har resulterat i ett ökat antal ”fans” och stor 
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spridning genom ”gilla”‐markeringar och 
delningar.  
 
Exempel på Facebookannonser:  
Seminarieprogram under Nordiska 
Trädgårdar (mars 2014) / Resultat 25 864 
såg inlägget, 65 gilla.  
TÄVLING! Vinn två fribiljetter till valfri dag 
på Nordiska Trädgårdar (mars 2014) / 
Resultat 38 848 har sett inlägget, 177 gilla. 
 
Instagram 

 Under året öppnades ett 
Instagramkonto för Svensk 
Trädgårds räkning, 

instagram.com/svensktradgard. Syftet är att 
nå ut till en än större målgrupp som 
använder och tar del av sociala medier. 
Samt att genom Instagram synliggöra 
aktiviteter kopplade till Riksförbundet 
Svensk Trädgård. Aktiviteter som 
exempelvis Tusen Trädgårdar, 
Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, 
regionmöten, lokala föreningsaktiviteter, 
Hemträdgården mm. Med hjälp av hashtags, 
som t ex #Tusenträdgårdar för Tusen 
Trädgårdar kan man skapa en spridning av 
information kring olika erbjudanden, 
arrangemang och samtidigt överblicka 
andras bilder i samband med aktuell 
aktivitet. Antalet följare var vid årsskiftet ca 
40. Planen är att arbeta mer aktivt under 
nästkommande år med bilder och hashtags ( 
# )för att öka aktiviteten på Instagram och 
öka antalet följare. 
 
Mynewsdesk 
Avtalet med Mynewsdesk ingicks i november 
2013 och vårt nyhetsrum lanserades i december 
2013. 5499 Totala visningar i nyhetsrummet 
under hela året (januari – december) 
Jämför november‐december 2013, 235 
totala visningar i nyhetsrummet. Jämför 
november‐december 2014, 503 totala 
visningar i nyhetsrummet.  
Enheter som besökare använt under året: 
55% använder PC, 28% mobil och 17% 
surfplatta. 

 
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 hösten 2014 hölls tre regionmöten 
med temat ”Trädgårdar och 
trädgårdsföreningar i den digitala världen.” 
Mötena hölls i Södertälje, för föreningar 
från Gotlands, Stockholms, Uppsala, 
Södermanlands och Västmanlands län, i 
Vansbro för föreningar i Örebro, Värmlands 
och Dalarnas län och i Falköping för 
föreningar i Västra Götalands län. Det 
planerade mötet i Östersund för föreningar i 
Gävleborg och Västernorrland ställdes in på 
grund av för få deltagare. Totalt 39 
föreningar och 63 föreningsrepresentanter 
var deltog på årets regionmöten. Från 



15 
 

kansliet var förbundsdirektör Inger Ekrem 
med på alla mötena, Marianne Åhlén deltog 
på mötena i Södertälje och Falköping och 
Anna‐Karin Fallheden var med i Falköping. 
 
Föredragshållare på alla regionmötena var 
Marie Andervin från Ackerbrink, Stockholm. 
Mötena har varit mycket uppskattade och 
en fortsättelse på samma tema 
diskuterades. Från Riksförbundet styrelse 
var Lennart Froby närvarande på 
regionmötet i Södertälje och Catharina 
Kihlström Lexén i Falköping.  
 
Sommarmötet 

Sommarmötet är varje år 
en sommarresa öppen för 
alla medlemmar i 
Riksförbundet Svensk 
Trädgård. Årets 
sommarmöte hölls 1‐3 
augusti i Umeå och Lycksele, 
arrangerat av Umeå Stads 
Trädgårdssällskap 

tillsammans med Lappmarkens 
Trädgårdssällskap och Lapplands 
Kulturbotaniska Trädgård. Närmare 100‐talet 
deltagare bjöds på 
fina dagar med 
besök i 
inspirerande 
västerbottniska 
trädgårdspärlor i 
Umeå och Lycksele. 
 
Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer 
Riksförbundet har sedan 1945 haft 
förmånen att föreslå mottagare av Kungliga 
Patriotiska Sällskapets medaljer för 
”förtjänster inom trädgårdsodling och 
biodling”.  

Medaljerna ges till personer som bidragit till 
att främja trädgårdskonst, odling eller 
forskning om trädgård. Medaljerna delas 
traditionsenligt ut på Sommarmötet.  
 
Förbundsdirektör Inger Ekrem och 
styrelseordförande Åke Truedsson 
presenterade de tre medaljörerna och läste 
motiveringarna. 2014 års medaljer “för 
förtjänster om trädgårdsodling och 
biodling” tilldelades biodlarna Ingvar 
Arvidsson, Bengtsfors, och Per Ruth, Umeå, 
som båda genom sina gärningar i projektet 
NordBi starkt har bidragit till att rädda det 
nordiska biet från utrotning, samt 
trädgårdsmästare Philippe Plöninge, 
Fredriksdals museer och trädgårdar, 
Helsingborg, med motiveringen att han 
under många år odlat, visat och informerat 
kring såväl vanliga som udda och 
gammaldags köksväxter. Medaljer, 
blommor och diplom delades ut. 
Presentationer och motiveringar finns att 
läsa på Svensk Trädgårds hemsida 
 
Trädgårdens eldsjäl 
För sjätte 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 
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<Nordiska Trädgårdar i 
Älvsjö.  
2014 års eldsjäl blev 
Lena Frisk för sitt arbete 
i Kristinehamns 
Trädgårdsförening. 
Priset delades ut av 
Gunnel Carlson och 
Inger Ekrem. Lena fick 

ett diplom, blommor och ett presentkort. 
Minnesgåvor donerade till Riksförbundet 
går oavkortat till denna utmärkelse. 
2014 års eldsjäl presenterades i 
Hemträdgården nr 2/14 och ett reportage 
om Lena Frisk och hennes trädgård fanns 
med i nr 5/14 av Hemträdgården.  

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.  Kursen 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. 
Kursen är även avsedd för den som leder 
studiecirklar i beskärning. Kurserna är 
veckokurser. 2014 deltog 32 personer på de 
två kurserna Grönt Kort för 
fruktträdbeskärare på Julita gård i februari‐

mars och nytt från i år även en del två som 
hålls några dagar i JAS perioden (Juli, 
Augusti, September). Alla klarade slutprovet 
2015 och vi har 30 stycken 
nyutexaminerade med Grönt Kort 2014. 
Kursledare var Henrik Morin, lärare Ann‐
Catrin Thor och examinator Harald 
Kratschmer. 
Även två fortbildningstillfällen anordnades 
för dem som redan har Grönt Kort i 
fruktträdsbeskärning,”Säkert arbete i höga 
fruktträd” och pomologidag på Grönsöö.  
Ann Catrin Thor har skött administration av 
Grönt kortkurserna i fruktträdsbeskärning. 
 
Medlemsvärvning och medlemsförmåner 
Kampanjer för att värva nya medlemmar 

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

Under mässan Nordiska Trädgårdar 
värvades 156 nya medlemmar i vår monter. 
(2013 var det 120 nya.) 

29 nya enskilda medlemmar har vi fått 
genom samarbetet med Favoritresors 
deltagare i våra gemensamma 
trädgårdsresor och Favoritresor betalar 
deras första år. (14 nya medlemmar 2013.) 

Julpaket i Hemträdgården nr 6 gav 90 nya 
medlemmar. (2013 sålde vi 90 julpaket.) 

En värvningskampanj med Posten i ett 
direktadresserat utskick till ”tvillingar” i 
lämpligt område, dvs personer som 
motsvarar våra medlemmar genomfördes 
med magert resultat. 

I värvningskampanjen genom tidningen Vi 
Trädgård (se nedan) anmälde sig 35 nya 
medlemmar, flera i delar av landet där vi 
inte har många medlemmar. 
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Medlemsrabatter för alla medlemmar. 
Lokalföreningarna har också egna rabatter. 

2014 har totalt 45 företag givit 
medlemsrabatt. Stella Westerlund har 
förhandlat fram 12 nya medlemsrabatter 
(2013 nio).  

Tyresö Handelsträdgård ger 10 % rabatt på 
ordinarie priser De stod också för 
medlemspresenten, drygt 1500 
pelargonsticklingar, i vår monter på 
Nordiska Trädgårdar 2014 

 Glashusen.se ger 5 % rabatt på hela 
sortimentet växthus 

 Ekosam trädgård ger 5‐10% på 
kurser i ekologisk trädgårdsodling 

 GardenGirl ger 15 % i webshopen 
 Gröna Tummar ger 10 % på 
trädgårdshandskar 

 Vårljungens Gardencenter, 
Katrineholm, ger 10 % rabatt 

 Gemma LED ger 10 % på 
växtbelysning 

 Impecta Fröhandel ger 10 % rabatt i 
webshopen 

 Under boken, Källsgården, ger 10 % 
på övernattning i B&B och på köp i 
butik och webshop  

 GardenGirl gav 20 % rabatt på sin 
trädgårdskniv till Grönt kort‐
innehavare i samband med inbjudan 
till vidareutbildning.  

 Julklappstips med 
medlemserbjudande att direkt från 
förlagen köpa nyutgåvan av 
klassikern Självhushållning och för 
barn Holgers honung, till rabatterat 
pris. 98 respektive 27 ex såldes. 

 

 

 

Marknadsföring/press 

Kontakter med press/media 
I ett samarbete som Stella Westerlund 
förhandlat fram med tidningen Vi kring 
specialnumret Vi Trädgård, fick vi en stor 
upplaga gratis att ge till alla medlemmar i 
montern på mässan. Svensk Trädgård fick 
också tre helsidesannonser gratis med en 
kampanj för nya medlemmar i tre olika 
nummer av Vi. I överenskommelsen ingick 
också att Hemträdgården nr 1/2014 delades 
ut till resenärerna på tidningen Vi:s tre 
litteraturkryssningar och att Vi Trädgård 
delades ut på TallinkSiljas egen kryssning till 
Estland/Türi. 

Kontakter med press/media 
År 2014 har 10 pressmeddelanden lagts upp 
på vårt nyhetsrum på Mynewsdesk och 
mejlats ut till press, media och egna 
kontaktlistor därifrån. (2013 lades 10 
pressmeddelanden som upp på vår egen 
hemsida med pressbilder) 

• Nytt nummer av Hemträdgården 
ute! 

• Premiär för trädgårds‐e‐bok! 
• Lek och lär med Svensk Trädgård på 

Nordiska Trädgårdar  
• Lena Frisk, Kristinehamns 

Trädgårdsförening är Svensk 
Trädgårds eldsjäl 

• Karin Berglund och Lars Krantz 
inviger Barnens Trädgård i 
Åkersberga 

• Tusen Trädgårdar – en rekordartad 
folkvandring 

•  Riksförbundet Svensk Trädgård 
delar ut Kungliga Patriotiska 
Sällskapets trädgårdsmedaljer 

• Något att se fram emot: Tusen 
Trädgårdar 2016 blir den 3 juli. 

• Följ med Svensk Trädgård på 
kryssning till Estland 

• Svensk Trädgård sprider kunskap om 
ekologisk odling via e‐böcker 
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Pressmeddelandena Lek och lär med Svensk 
Trädgård och Svensk Trädgårds eldsjäl lades 
också upp i Nordiska trädgårdars pressrum. 
 
Artiklar i press och på hemsidor, ett urval. 

• Om Trädgårdsspaningen om 
fiberduk: bl a i Allers Trädgård, 
Odlaren, Norsk Hagetidend 

• Om E‐boken Inte bara trädgård: bl a i 
Koloniträdgården, Land, Vi i villa 

• Om Beskärning: bl a i Lantliv, Mitti 
Södra Roslagen 

• Om Rådgivarnas besök hos 
trädgårdsföreningar: bl a i 
Enköpingsposten, Barometern, 
Örnsköldsviksposten, 
Västerbottningen 

• Om Barnens Trädgård: flera artiklar i 
Åkersberga Kanalen 

• Om bildandet av Laholms 
Trädgårdssällskap, i lokala medier 

• Om Sommarmötet i Umeå/Lycksele i 
lokalpress  

• Om Kungl Patriotiska Sällskapets 
trädgårdsmedaljer: bl a i Viola, 
Svensk Biodling 

• Om Tusen Trädgårdar, ca 170 antal 
artiklar och notiser enl 
Studiefrämjandets sammanställning 

• 2 sidor trädgårdstips inför hösten, 
intervju med Lise‐Lotte Björkman i 
Land 

• Favoritresor annonserar om 
trädgårdsresor ”Resan är i 
samarbete med Riksförbundet 
Svensk Trädgård och medlemmar 
har specialpris” i Allers Trädgård 
(flera tillfällen)     

 
 
Zonkartan publiceras (och faktureras) 
regelbundet bl a i Allers Trädgård, Allt om 
Trädgård Fixa, Tidskriften Trädgård Norr. 
Publicering har även skett bl a i böckerna 
Rätt ur jorden och Självhushållning och i en 
rad forsknings‐ och studentuppsatser. 

 
Radiomedverkan  
Ann‐Catrin Thor har också under 2014 
medverkat i Radio P4 Extra med Lotta 
Bromé en gång i månaden under 
terminerna. Hon har chattat med lyssnarna 
efter en del program. Hennes bilder och tips 
har lagts upp på P4 Extras hemsida. Det är 
Sveriges största aktualitetsprogram, med 
drygt 1,6 miljoner lyssnare.  

Tv‐medverkan 
Inför Nordiska trädgårdar intervjuades Lise‐
Lotte Björkman 20 mars i ett inslag i finsk‐
svenska nyhetsprogrammet Uutiset, SVTs 
finskspråkiga nyhetsprogram. 

Andra sätt att synas 

Profilprodukter 
Nya banderoller 
En 2,5 m lång banderoll med logotype och 
texten Riksförbundet Svensk Trädgård har 
tagits fram, i första hand för utomhusbruk. 
Den finns i två utföranden och i ett antal 
exemplar, för utlåning till föreningarna. 

Väskan med plats för växter  
Väskan med det ljusgröna logotype‐
mönstret har sålts till föreningar och 
använts som värvningspresent. Väskan och 
vykorten var också valbara vid 
medlemsvärvning.  

Roll‐up  
Svensk Trädgårds roll‐up finns i tre exemplar 
som lånas av föreningarna. Den användes 
flitigt på Trädgårdsmässan, bl a vid de 
öppna scenföredragen. Några föreningar 
har också tagit fram egna roll‐ups och 
beach‐flaggor med våra ursprungliga som 
förebild och med bistånd av formgivaren 
Carina Länk, 
Mappen, med det gröna mönstret och 
logotypen, används bl a till att packa 
välkomstpaket för nya medlemmar.  
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Planering pågår för andra profilprodukter 
som synliggör Svensk Trädgård och 
kontaktarbete för samarbeten för nya 
medlemsrabatter pågår fortlöpande.  
 
Sponsring  
Sponsorer till Svensk Trädgårds monter på 
Nordiska trädgårdar var Tyresö 
Handelsträdgård, Nelson Garden, Impecta 
Fröhandel, Hasselfors Garden, Larsviken, 
Nya Eriksbo Plantskola, Odlingskragen.se, 
Svea Redskap och Tiits Trädgård.  

 Hemträdgården  
Hemträdgården ligger på www.tidskrift.nu, 
Sveriges kulturtidskrifters webbplats. 
Hemträdgården är med i den tryckta 
katalogen över Sveriges kulturtidskrifter. 
Tidningen delades ut på Bok&Bibliotek i Mat 
& Trädgårdsavdelningen. 
Ett stort antal Pressbyråer och Press‐
Stopbutiker säljer Hemträdgården. 
Distributionen av Hemträdgården i Norge 
som görs i samarbete med Listo AB, har 
fortsatt liksom en mindre distribution på 
Åland. Under 2015 tas distributionen över 
av Interpress. 

 
Studieverksamhet 
Det fortsatta samarbetet med 
Studiefrämjandet i samband med Tusen 
Trädgårdar har fungerat mycket bra. De har 
tagit en stor del av arbete och kostnader 
med bl a utskick. De erbjuder medverkan på 
olika sätt, bl a med att ordna studiecirklar 
och kurser. Ann‐Catrin Thor har tagit fram 
en studiehandledning till kommande kurser 
med Grönt Kort‐utbildade lärare, ”Våra 
fruktträd” som är populär hos våra Grönt 
Kortare över hela landet.    
 

Resor 
Under hösten planerades en ny 
trädgårdskryssning med TallinkSilja till 
Estland och trädgårdsmarknaden i Türi. Det 
är den femte resan och blir en 

jubileumsresa med en extra dag i Haapsalu. 
Jubileumsresan blev fullbokad redan en 
vecka efter att bokningen öppnats. Resan 
går maj 2015.  

Trädgårdsresorna i samarbete med 
Favoritresor fortsätter. 2014 gick resorna till 
Madeira med Maj‐Lis Pettersson som 
ciceron, till Holland med Gunnel Carlson, till 
Chelsea Flower Show och Venedigs hemliga 
trädgårdar med Elisabeth Svalin Gunnarsson 
samt två resor till Italien, en med 
trädgårdskreatören Lars Krantz och en med 
rosexperten Lars‐Åke Gustavsson. De 
resenärer som varit medlemmar i mer än 
ett år, har fått 1000 kr i rabatt. Favoritresor 
betalar också ett års provmedlemskap för 
dem som inte är medlemmar. Resorna var 
mycket lyckade, med nöjda resenärer. 
Favoritresor annonserar flitigt i dagspress 
och trädgårdstidningar med våra resor, ”i 
samarbete med Riksförbundet Svensk 
Trädgård”.  
Stella Westerlund har varit huvudansvarig 
för trädgårdskryssningarna till Estland och 
för planeringen av trädgårdsresor med 
Favoritresor. 

 
Tusen Trädgårdar 

 
Tusen Trädgårdar 
är ett 
samarrangemang 
mellan 
Riksförbundet 
Svensk Trädgård, 
Gunnel Carlsons 
Trädgårdsriket och 
Studiefrämjandet. 
Evenemanget hålls 

vartannat år. Den 29 juni 2014 hölls Tusen 
Trädgårdar för tredje gången. Då hade totalt 
704 trädgårdar öppet för besökare.  Nära 
hälften av dem deltog för första gången.180 
trädgårdsägare är verkliga veteraner och 
har varit med även 2010 och 2012. 
Trädgårdsägarna är mycket positiva till 
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Tusen Trädgårdar: 88 % var nöjda eller 
mycket nöjda med dagen och 74 % tyckte 
att det kom lagom mycket folk. Att det var 
rätt tid på säsongen tyckte närmare 89 %. 
Och hela 79 % kan tänka sig att vara med 
igen 2016. (Uppgifter från 
Studiefrämjandets enkät till 
trädgårdsägarna med 87 % svarsfrekvens.) 

Under första halvåret lanserades 
Trädgårdsrikets nya förbättrade webbplats. 
Foldern Välkommen till Tusen Trädgårdar 
förnyades (av RST), Studiefrämjandet gick ut 
med sin broschyr ”Tusen möjligheter”. Vi 
har gemensamt tagit fram och skickat/lagt 
ut pressmeddelanden på våra respektive 
hemsidor och via Mynewsdesk. 
Kontaktytorna mellan Studiefrämjandets 
lokalavdelningar och Svensk Trädgårds 
lokalföreningar, samt med media och med 
andra organisationer har utökats. 
Under andra halvåret har styrgruppen för 
Tusen Trädgårdar, där Inger Ekrem, Stella 
Westerlund och Anna‐Karin Fallheden igår, 
utvärderat året och också börjat förbereda 
för 2016 års evenemang (söndagen den 3 
juli) och arbetat med planering, information 
och marknadsföring.  

 
Vårt arbete i och genom FOR 

 
Fritidsodlingens Riksorganisation är ett 
samarbetsorgan för ideella organisationer 
med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. 
Organisationen bildades år 1989 av 
Riksförbundet Svensk Trädgård, Svenska 
Förbundet för Koloniträdgårdar och 
Fritidsbyar, som nu heter 
Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet 
Trädgårdsamatörerna, STA. 
Senare har som medlemmar antagits; 
Förbundet Organisk Biologisk Odling, FOBO, 
Föreningen Sesam, Gesneriasterna, Svenska 

Dahliasällskapet, Svenska Hoya Sällskapet, 
Svenska Orkidésällskapet, Svenska 
Pelargonsällskapet, Svenska 
Rhododendronsällskapet, 
Svenska Rosensällskapet, Svenska 
Saintpauliasällskapet, Svenska 
Örtasällskapet, Sveriges Pomologiska 
Sällskap och Sällskapet Blomstervännerna. 
2014 antogs två nya föreningar: Svenska 
Pionsällskapet och Chilliodlarna. 
Medlemsföreningarna har tillsammans över 
75 000 medlemmar. 
På FORs representantskapsmöte i april 
deltog tio representanter från 
Riksförbundet Svensk 
Trädgård. Inger Ekrem sitter som vice 
ordförande i FOR. 
FOR har haft fem protokollförda 
styrelsesammanträden samt en 
vinterkonferens. 
FOR har också kunnat fortsätta att lämna 
bidrag till medlemsorganisationerna för 
verksamhet med information, rådgivning 
och studier. 
I syfte att driva konsumentfrågor för 
fritidsodlingen är vi genom FOR ansluten till 
konsumentorganisationen Sveriges 
Konsumenter, som bland annat ger ut 
tidskriften Råd 
& Rön.  
Ingrid Åkesson ersatte Lena Widell som 
Riksförbundet Svensk Trädgårds 
representant i FOR och har som uppdrag att 
bevaka händelserna jämte Jordbruksverket 
och andra myndigheter. 
FOR bevakade under 2014 frågan om vad 
som händer med EUs nya förordning om 
växtförökningsmaterial på flera olika sätt. 
Genom FOR är vi representerat i 
Jordbruksverkets referensgrupp för översyn 
av förslaget till förordning där vi har chans 
att framföra våra synpunkter.  
FOR medverkade i flera samarbeten med 
SLU (Statens Lantbruks Universitet), 
Partnerskap Alnarp, Partnerskap Movium, 
EPOK ( Centrum för ekologisk produktion och 
konsumtion samt Tillväxt trädgård.) 
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Det har skrivits till EU‐kommissionär Cecilia 
Malmström inför beslutet i kommissionen i 
maj och påtalat allvarliga brister i det 
ursprungliga förslaget. Det har skickats in 
remissyttrande till Jordbruksverket på det 
nuvarande förslaget. Man har deltagit i 
seminarium på svenska EU‐kommissionens 
kontor och där också ställt frågor och 
framfört synpunkter. Genom FOR har vi 
deltagit i en hearing anordnad av 
Livsmedelsverket och Jordbruksverket och 
vi har genom FOR skrivit till EU‐
parlamentarikerna i EU:s jordbruksutskott, 
AGRI och miljöutskott, ENVI för att 
uppmana dem att de ska bevaka de 
skrivningar som värnar om den småskaliga 
odlingen och för en bevarad biologisk och 
genetisk mångfald. 

I december 2014 hölls vinterkonferensen 
mest som förberedelse för föreningarnas 
medverkan på trädgårdsmässan 2015 men 
även för att diskutera FOR:s verksamhet och 
utbyta erfarenheter. Förutom Inger Ekrem, 
deltog Ingrid Åkesson och Lennart Froby 
från förbundets styrelse samt Lise‐Lotte 
Björkman och Anna‐Karin Fallheden från 
Riksförbundet Svensk Trädgårds kansli 
En fullständig beskrivning av 
FritidsOdlingens Riksorganisation finns i 
FORs verksamhetsplan som finns att läsa på 
www.for.se från och med slutet av april 
2015. 
 
Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 
Genom FOR är vi medarrangör av Nordens 
största trädgårdsmässa 
Sedan 2002 är vi genom FOR medarrangör 
av mässan Nordiska Trädgårdar på 
Stockholmsmässan i Älvsjö, som är den 
ledande publikmässan i Norden inom 
trädgårdssektorn. 
Mässan är en viktig mötesplats för både 
fritidsodlare och yrkesfolk inom park och 
trädgårdssektorn. År 2014 var antalet 
mässbesökare 59 666 varav 623 var 
registrerade representanter från 
massmedierna. Liksom tidigare år 

utnyttjade ett stort antal av våra 
medlemmar möjligheten att besöka mässan 
till nedsatt pris. FOR:s avtal med mässan 
garanterar att vår rabatt på entrébiljetten är 
den högsta som kan erbjudas. 
 
Temat för Nordiska Trädgårdar 2014, var 
Urban fägring och besökarna kunde helt  
klart konstatera att trädgårdsintresset 
kryper in i städerna men också ner i 
åldrarna. I vår monter träffar vi våra 
medlemmar, knyter kontakter, ger 
trädgårdsrådgivning och möter 
trädgårdsintresserade människor från hela 
Sverige samt värvar nya medlemmar. 
Vår monter som även 2014 var även 
formgiven av trädgårdsdesigner Lise‐Lotte 
Björkman var temat : Lekfull trädgård. 
Omkring 1700 av våra egna medlemmar 
besökte montern och fick en mässpresent.  
 
Vår placering ett utmärkt läge i C‐hallen 
nära entré för buss och parkering. 
Tillsammans med FORs övriga föreningar 
och andra organisationer bemannade vi 
över 1000 m2 monteryta. 
FOR har under hösten 2014 tecknat ett nytt 
samarbetsavtal med Stockholmsmässan 
som gäller till och med mässan 2017. 
 
Nordiskt samarbete 
De nordiska organisationerna hade ingen 
gemensam mötesdag 2014. Men en äldre 
plan ligger till grund för att försöka få till 
stånd en träff. Fortsatt kontakt med våra 
nordiska systerorganisationer har skett via 
mail eller telefon, då främst gällande 
arrangemanget Tusen Trädgårdar som har 
”adopterats” i såväl Finland som Norge. 
 
Övrig representation 
Riksförbundet Svensk Trädgård är 
representerad i styrelsen för Stiftelsen 
Trädgårdsodlingens Elitplantstation i 
Kristianstad (EPS) 
samt viceordförande och ledamot i FOR, 
FrtidsOdlingens Riksorganisation. 
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