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”Att i gemenskap odla 
trädgårdsintresset under 
trivsamma former, 

verka för ökad kunskap 
om trädgård samt 
stimulera trädgårds 
-intresset i regionen” 

Riksförbundet Svensk Trädgård 
är en ideell organisation med 30 230 
medlemmar samt 2 506 familjemedlemmar 
över hela landet. Våra drygt 160 föreningar 
finns från Lappmarken i norr till Skurup-
Söderslätt i söder och förbundet 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.

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)



Året som passerat har varit ett intensivt 
men också roligt år på många plan. Arbetet 
på kansliet har under året varit extra 
krävande eftersom man under största del 
av året har varit underbemannade.  Det att 
tjänsten förbundsdirektör tillsattes av redan 
anställd personal fick till följd att en del 
omstruktureringar måste göras inom 
kansliet. Med stora insatser från förbundets 
anställda lyckades kansliet bibehålla den 
höga servicekvalitén som det är känt för.  
I augusti rekryterades Annika Åberg för att 
avlasta medlemsservice, men också för att 
arbeta med att uppdatera hemsidan. 

Hemträdgården håller sin höga kvalité och 
erbjuder en objektiv kunskap som främjar 
odlingsintresset och ger inspiration. 
Övergripande tema detta utgivningsår har 
varit hälsa. 

Hemsidan uppdateras fortlöpande med 
nyheter och fakta och under året har vi haft 
över 40 000 helt nya besökare och 55 000 
återbesökare. På Facebook har vi dessutom 
fler än 1300 ”fans”. 

Riksförbundet Svensk Trädgård är genom 
FOR medarrangör i Trädgårdsmässan 
Nordiska Trädgårdar där Svensk Trädgårds 
centralt belägna monter var mycket 
välbesökt. Som alltid fanns möjlighet att 
träffa våra trädgårdsrådgivare och några av 
tidningens skribenter, prata med 
medlemsservice, svara på våra hälsofrågor, 
vika frökuvert eller bara sitta en stund i 
den ”Svenska trädgården” som var temat 
för årets monter. Utmärkelsen Trädgårdens 
eldsjäl delades ut på mässan. 

Det var vår tredje resa till den spännande 
trädgårdsmarknaden i Türi, och resan 
lockade många trädgårdsentusiaster. 

Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårds-
medaljer delades ut på ett välbesökt 
sommarmöte i ett soligt Kungsbacka. 
Arrangemanget var späckat med 
trädgårdsvandringar och senare workshops 
kring intressanta teman i en vacker miljö 
kring Tjolöholms slott. 

Tre regionmöten hölls i höstas med temat 
”Ett steg till” som ett processarbete om att 
arbeta vidare med sin förenings 
verksamhet och organisation. Det var stort 
engagemang bland föreningsrep-
resentanterna, många intressanta idéer 
utväxlades och nya kontakter knöts. 

EU-direktiven kring moms och fröer 
engagerade och oroade föreningar och 
medlemmar. Precis som alla andra EU-
länder är Sverige skyldig att införliva EU-
direktiv i svensk lagstiftning.
Så som det ser ut i dag kommer 
momsskyldighet inte att drabba 
föreningarna inom förbundet.  
Många är oroliga för att konsekvensen av 
frödirektivet kan bli att många värdefulla 
och odlingsvärda frösorter försvinner från 
marknaden. Vi har bevakat ärendet och 
genom FOR kommit med ett yttrande. 

Även om vi 2011 har minskat vårt 
medlemsantal något är det inget som vi ser 
på som en ihållande trend utan 
sammanfattningsvis ser vi att vi syns 
tydligare och vår kunskap efterfrågas allt 
mer.  

Inger Ekrem 
förbundsdirektör
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FÖRTROENDEVALDA�2011�

Förbundets styrelse 
Ordinarie ledamöter har varit följande: 

Ordförande
Åke Truedsson
Vellinge.
Omvald 2011 för två år

Ledamot 
Inger Palmstierna
Landskrona
Omvald 2011 för två år 

1:e vice ordförande
Benne Odén
Bonässund
Vald 2010 för två år

Ledamot 
Margareta Källberg
Kungälv
Omvald 2011 för två år

2:e vice ordförande
Birgitta Rämert 
Uppsala
Omvald 2011 för två år 

Ledamot 
Lena Widell
Södertälje / Gotland.
Fyllnadsval 2011 på ett år.

Ledamot  
Gunilla Berglund
Avesta
Vald 2010 för två år

Ledamot 
Lennart Froby
Åkersberga.
Fyllnadsval 2011 på ett år.

Ledamot 
Mariana Mattsson
Blåvikssjön
Omvald 2011 för två år

Styrelsemöten
Styrelsen har haft fem protokollförda möten; den 26-27 februari, den 9 april, konstituerande möte 
efter fullmäktige den10 april, samt möten den 12 augusti och 5 december. 

Valberedning 
Sten Wadensjö, Östersund.  (sammankallande), Anette Thomasson, Malmö samt Åsa Wennström, 
Uppsala TrädgårdsSällskap. 

Revisorer 2011 
Ordinarie: Jan Ekeman, auktoriserad revisor, revisionsbyrån 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 2011 

Fullmäktige hölls på Memory Hotell i Kista den 9-10 april . Kallelsen publicerades i 
Hemträdgården nr 1 2011. 

Mötet öppnades av ordförande Åke Truedsson och 
förbundssekreterare Inger Ekrem. Den nya förbundssekreteraren  
berättade sedan lite om sig själv och höll ett kort föredrag om
Riksförbundets historia. Trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman 
berättade om trädgårdsspanarna, och  ordförande Åke Truedsson 
höll ett uppskattat föredrag om mat och hälsa.  
Som inbjuden föreläsare kom Lars Engström och berättade om 
Rosendals Trädgård i Stockholm.   

Under lördagens middag delades Kungl. Patriotiska sällskapets 
silvermedalj av andra graden för förtjänster inom trädgårdsodling 

ut till Kjell Marklund, Ostvik som inte hade möjlighet att närvara på sommarmötet 2010. 

I det formella fullmäktigesammanträdet 10 april deltog 30 delegater, 6 ledamöter ur styrelsen, 
revisor, 4 observatörer samt förbundsdirektören och ytterligare en representant från kansliet. 

Det genomfördes bl.a val av två nya styrelseledamöter, Lennart Froby från Åkersberga och Lena 
Widell från Södertälje, ansluten till Gotlands Trädgårdsförening. Ny i valberedningen är Åsa 
Wennström, Uppsala. Avgående styrelseledamöter, Kajsa Ericsson från Lövånger och Fredrik 
Hjortzberg-Nordlund från Kungsängen tackades av.
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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
2011 har det varit 2 heltidstjänster, en 80 % 
samt och 4 halvtidstjänster varav en från och 
med augusti. Arbetskraften har reducerats 
med en 50% tjänst sedan förra året för att 
bättra på ekonomin vilket gör att personalen 
ständigt ligger på gränsen av sin kapacitet i 
sin ambition att åstadkomma så mycket som 
möjligt. 

Följande personer har varit anställda 2011: 
Heltider: Inger Ekrem, förbundsdirektör och 
Marianne Åhlén, organisationssekreterare.
Christina Säll, Hemträdgårdens redaktör 80%. 
Lise-Lotte Björkman, trädgårdskonsulent, 
50% plus 4 halvtidsmånader finansierad av 
FOR för arbete med rapporten om 
fritidsodling. I tillägg kommer även ersättning 
för övrigt engagemang i FORs styrelse och 
verksamhet. Ann-Catrin Thor, trädgårds-
konsulent, halvtid fram till augusti därefter 
60%. Stella Westerlund, marknadsansvarig, 
50%, Annika Åberg, kanslist även med  
arbete på hemsidan, 50% från augusti. 
Titeln förbundssekreterare ändrades till 
förbundsdirektör från och med 1 juli. Detta 
enligt styrelsebeslut 10 april, ”.. för att 
förtydliga dennas roll utåt och likställa sig sina 
systerorganisationer i form av titulering.”

Kansli- och redaktionsmöten 
Kansliet har haft regelbundna kanslimöten 
under året, ett möte för verksamhetsplanering 
samt ett redaktionsmöte och möte kring mässa 
och hemsida. Kanslimötesprotokollen finns 
tillgängliga för styrelsen för kännedom. 
Kansliet har även varit med i processen att 

träffa kandidaterna som sökte tjänsten som ny 
förbundsdirektör. Med början 2010 hade 
kansliet tillgång till en gruppcoach som 
genom möten med kansliet, arbetade med 
gruppen för att stärka samarbetet och förbättra 
kommunikationen. Coachningen, som var 
utan kostnad då det var ett examensarbete, 
avslutades i mars och var mycket givande.

Fortbildning
Delar av personalen har under 2011 fortbildat 
sig genom kompetensutvecklingsprojekt 
finansierat av Europeiska Socialfonden. 
Riksförbundet fick per anställd ett 
utbildningspaket med en utbildning och ett 
seminarium. Riksförbundet Svensk Trädgård 
anmälde sig till projektet i juni. 
Fram till årsskiftet har vi utnyttjat 
utbildningar till ett totalt värde av 97 500:-. 
Fortbildningen fortsätter fram till juni 2012.
Ledarskapkurs, - att leda, Retorik - konsten att 
övertyga, Seminarium - Online-marknadsföring, 
Marknadsföringsprogrammet, Dreamweaver CS5 
– grund, Seminarium - Online-marknadsföring. 
Indesign CS5 – grund, Photoshop CS5 - Grund 
Utöver detta paket har det getts möjlighet till 
kunskapslyft vid behov.

Bokföring och ekonomifunktion 
Arbetet med bokföringen har fungerat bra. 
Inger Ekrem ansvarar för alla utbetalningar av 
löner, bidrag och betalning av fakturor samt 
kontering av dessa, Marianne Åhlén ansvarar 
för fakturering och bokföring av inkommande 
betalningar. Utöver detta anlitas bokförings-
byrån Hägern för löpande bokföring, 
administration av löner och bokslut.
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� 2011� 2012� 2013�

Föreningsmedlemmar� 210� 210� 210�
Enskilt�anslutna�medl.� 275� 275� 275�
Hushållningssällskap� 675� 675� 675�
Studenter� 210� 210� 210�

Medlemsavgifter
Riksförbundet Svensk Trädgårds medlems-
avgifter var 2011 oförändrade mot föregående 
år. 

Föreningsmedlemmar
Antalet föreningsanslutna medlemmar upp-
gick den 31 december 2011 till 27 712. 
Totalt fanns 161 föreningar och 4 läns- eller 
regionförbund. Dessutom har 57 föreningar 
familjemedlemskap vilket medför ytterligare 
2 704, till föreningarna, betalande familje-
medlemmar. 
Vidare har vi 6 hushållningssällskap anslutna. 
Vi har också 70 prenumeranter på tidningen, 
framförallt bibliotek och liknande inst-
itutioner.

Enskilda medlemmar 
Antalet enskilt anslutna medlemmar var 
2 506. 

Totalt antal – förändring 
Antalet medlemmar per sista december 2011 
var 30 230, föreningsanslutna och enskilda, 
samt 2 704 familjemedlemmar totalt 32 566 
jämfört med 2010, 33 045 medlemmar. Det 
innebär en minskning avi medlemsantalet 
med 479 medlemmar, 1,45 %. Orsak till 
minskningen i medlemsantalet är framförallt 
att vi förlorade tre föreningar 2011 varav två 
ganska stora. Den ena föreningen lades ner då 
de inte lyckades få till en styrelse och den 
andra valde att lämna Riskförbundet. 

Medlemsvärvning
2011 registrerades totalt drygt 3400 nya
medlemmar. Av dessa har 819 av de nya 
medlemmarna anmält sig via hemsidan. 
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:
47% ”Via trädgårdsförening” 
33% ”Via internet” 
31% ”Via familj och vänner” 
9%  ”Hemträdgården på bibliotek/väntrum” 
7% ”Via trädgårdsmässor” 
5%  pratat med rådgivare/på en plantskola 
1% ”Via Facebook” 
20% har uppgivit ”Annat”
9% uppger att de varit medlemmar tidigare.

På trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 
värvades 98 nya medlemmar, 6 nya medlem-
mar tillkom genom Grönt Kort-kursen  och 
genom resorna med Favoritresor fick vi 18
nya medlemmar 2011.
2011 gav 53 värvningar varav 37 anmäldes 
via hemsidan, 194 gåvomedlemskap, nästan 
dubbelt så många som 2010 varav 73 
anmäldes via hemsidan. 
Övriga nya medlemmar, hela 65 %, kommer 
främst genom trädgårdsföreningarna eller via 
mail alternativt post från privatpersoner. 

Nya och nedlagda föreningar 
Det bildades inga nya föreningar 2011. 
Vännäs Köpings- och Vännäs Sockens träd-
gårdssällskap slogs ihop och bildade 
Vännäsbygdens Trädgårdssällskap.

Väsby Trädgårdsförening och Lyrestads 
Trädgårdsförening upphörde med sin 
verksamhet. Säfflebygdens Trädgårdssällskap 
valde att lämna Riksförbundet. 

�
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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 och TS-statistik. 
• 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 

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 nummer per år, dryga 30 000 
varje nummer. 
• 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 2011 på 170 000:- en minskning 
på 5000:- från föregående år, och har betalats 
ut till de 54 föreningar som ansökt om och fått 
bidrag. Maxbeloppet som kan sökas per 
förening och år är 4 000 kr. 
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 Bidrag har betalats ut till:
Adolfsbergs Trädgårdsförening,  Arboga 
Trädgårdsförening , Arnäs Trädgårdsförening, 
Bräkne-Hoby Trädgårdsförening , Bygdeå 
Trädgårdssällskap, Gislaveds Trädgårds-
förening, Hägersten-Skärholmens Trädgårds-
sällskap, Kalmar Trädgårdsförening,  
Katrineholms Trädgårdsförening, Kungsbacka 
Trädgårdsvänner, Kungälvs Trädgårds-
förening,  Linde Trädgårdsförening, 
Ljungby Trädgårdsförening,  Lunds 
Trädgårdssällskap, Lövångers Trädgårds-
sällskap, Norrköpings Trädgårdssällskap, 
Nättraby Trädgård-sförening, S:Ta Ragnhilds 
Trädgårdsförening, Sjöbo Trädgårdsförening, 
Skellefteå Trädgårdssällskap, Skövde 
Trädgårdsförening, Sollentuna Trädgårdsgille, 
Stranda Trädgårdssällskap, Södra Ölands 
Trädgårds-vänner, Sölvesborgs Trädgårds-
förening, Trosabygdens Trädgårdssällskap,
Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan, Tyresö 
Trädgårdssällskap, Täby-Vallentuna 
Trädgårdsförening, Uppsala Trädgårds 
sällskap, Uppsticklingarna Trädg.s. i 
Falkenberg, Vindelns Trädgårdssällskap, 
Vännäsbygdens Trädgårdssällskap, Västra 
Kinda Hemträdgårdsförening, Zonsprängarna, 
Åkersberga Trädgårdssällskap, Åmåls 
Trädgårdsförening, Årsta Havsbads 
Trädgårdssällskap, Österlens Trädgårds-
sällskap. 

Försäkringsskydd 
Våra trädgårdsföreningar har genom Svensk 
Trädgård ett försäkringsskydd hos Läns-
försäkringar. 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 grovt 
bedrägeri, stöld, snatteri eller grov stöld. 
Rättsskydd: 
Gäller för juridisk hjälp vid till exempel 
avtalstvister och liknande. 

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 2011 med 6 
nummer om 68 sidor vardera. Totalt blev det 
408 sidor varav cirka 20 sidor annonser, cirka 
11 sidor radannonser och 3 bilagor (Jfr. 2010: 
23 annonssidor, ca 11 sidor radannonser och 1 
bilaga).
Chefredaktör och ansvarig utgivare är 
Christina Säll, redaktionssekreterare Margit 
Alm. 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. Tidningen trycks av Color Print 
Sweden AB i Borlänge på svanenmärkt 
papper.

Övergripande tema detta utgivningsår har 
varit Hälsa, som belysts ur flera olika aspekter 
och som funnits med i alla sex nummer, med 
artiklar som uppmuntrar till att öka 
hemodlingen av frukt, bär och grönsaker, att 
gympa i trädgården, att kompostera och att 
använda biologiskt växtskydd. Ett annat tema 
som förekommit är beskärning. En 
artikelserie om Trädgårdens fåglar började 
under året och kommer att löpa i sex nummer. 
Kortare serier om kapris, krysantemum, 
kungsljus och portlak har funnits i tidningen. 
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I varje nummer har det varit reportage från 
(framför allt medlemmars) trädgårdar runt om 
i landet. 

Omfattande artiklar om den nya sjukdomen 
på buxbom, det ökande problemet med 
vildsvin i trädgården, pelargoner, magnolia, 
pioner och strimlönnar, har publicerats samt 
en uppskattad artikel om enkel säckodling av 
potatis.

Serien Planera med perenner, som löpt under 
tre år, avslutades. Ett särtryck av dessa 
artiklar planerats utkomma 2012. 

Christina Säll har övertagit Margit Alms 
tidigare uppgift av handhavande och kontroll 
av ersättningen till tidningens skribenter och 
fotografer. I samband med blomsterfestivalen 
i danska Odense har Christina träffat 
redaktörer för nordiska trädgårdstidningar 
(framförallt yrkesträdgårdstidningar). Hon har 
bevakat några trädgårdsmässor och Malmö 
Garden Show samt diverse pressträffar. 

Planering har även skett av kommande års 
utgivning, tidplan, tema som löper över hela 
året, samt framtagande av teman för 
respektive nummer. 

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. Lise-Lotte planerade 
även resan till Finland som var tänkt att gå i 
september men som tyvärr blev inställd.  
Från och med FORs representantskapsmöte i 
april har Lise-Lotte tillsammans med Inger 
Ekrem varit en av Riksförbundet Svensk 
Trädgårds representanter i FORs styrelse, och 
har även medverkat i FOR:s mässgrupp. 
Genom FOR har Lise-Lotte även varit 
handledare för en grupp agronomstudenter 
och deras projekt Fritidsodlarnas
matproduktion i Sverige 2011 – dess 
omfattning och ekonomiska betydelse och är 
även RSTs representant  i FORs 
referensgrupp med  Sveriges Lantbruks-
universitet, med två möten om året varav ett 
är ett telefonmöte. 
Rapporten Fritidsodlingens betydelse och 
omfattning skrevs av Lise-Lotte Björkman 
2001. Ansökan för att uppdatera skriften 
beviljades 2011 av Partnerskap Alnarp med 
FOR som partner. Lise-Lotte har arbetat med 
uppdateringen under 2011. Medel har 
beviljats från KSLA (Kungliga Skogs och 
Lantbruksakademin) för tryckning av 
rapporten. Arbetet beräknas vara färdig 2012 
och ett seminarium kring rapporten planeras 
för hösten 2012. 

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. Hon är 
också ansvarig för produktion och eventuell 
revision av riksförbundets faktablad. 
A-C är ansvarig för produktion och revidering 
av Riksförbundets faktablad. 2011 
producerades nya bladet ”Beskärning av 
fruktträd” och reviderades gjordes ”Odla i 
norr”.  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 
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Bromé som trädgårdsexpert samt haft 
telefonväkteri med lyssnarna. 2011 odlade 
Lotta och AC chili tillsammans. Som gäst i 
SVT 1:s morgonsoffa i God Morgon Sverige 
talade AC beskärning och dekoration den 
 31/8. Under mässan Nordiska Trädgårdar var 
Ann-Catrin trädgårdsrådgivare i vår monter 
samt höll föredrag från de öppna scenerna. På 
Estlandsresan i maj höll hon föredraget ”I
huvudet på en trädgårdsrådgivare”..
Ann-Catrin var rådgivarrepresentant  på årets 
sommarmöte i Kungsbacka. 

Besök hos föreningar 
Trädgårdsrådgivarna Ann-Catrin Thor, Lise-
Lotte Björkman har vid 24 tillfällen hållit 
föredrag, informerat eller haft kortare kurs-
verksamhet och  varit på följande förenings-
besök:
11 jan Hortikulturens Vänner, Göteborg, 
Köksträdgården och jorden (L-L) 
3, 5 feb Lidingö Trädgårdssällskap, 
Beskärningskurs (A-C) 
15 feb Jämjö Trädgårdsförening, (A-C) 
17 feb Adolfsbergs Trädgårdsförening, 
Örebro,(A-C)
5 mar Runtuna Trädgårdsförening, 
Tystberga, Perenner för alla lägen (A-C) 
19 mar Åmåls Trädgårdssällskaps 70-
årsjubileum, (A-C) 
24–27 mar Nordiska Trädgårdar, 
trädgårdsmässa i Stockholm (L-L, A-C) 
12 apr Gideå Trädgårdsförening, Perenner för 
alla lägen (A-C) 
14 apr Kungälvs Trädgårdsförening, 
Perenner för alla lägen (A-C) 
3 maj Zontrotsarna, Malung, (A-C) 
19–22 maj Türi, Estland (A-C) 
13–14 aug Sommarmöte Kungsbacka 
Trädgårdsvänner (A-C) 
21 aug Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen, 
Sandviken, beskärningskurs (A-C) 
20 aug Trosabygdens Trädgårdssällskap, 
Trädgårdsrådgivning (L-L) 
3 okt Umeå stads Trädgårdssällsällskap 
Trädgårdens baksida – de besvärligaste 
skadegörarna (L-L) 
19 okt Hägersten-Skärholmens 
trädgårdssällskap (L-L) 

Trädgårdsspanarna 2011 
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 i 
år testades grönsaksmattor som används av 
yrkesodlare men även saluförs till 
fritidsodlare via webbhandel. Kan en frömatta 
underlätta odlingen av grönsaker? Fördelarna 
som snabb groning och tillväxt, lågt 
vattenbehov, skydd mot skadeinsekter, 
ogräsfritt samt rena grönsaker utlovades. 
Många ville pröva mattan. Av 180 anmälda 
blev slutligen 60 erbjudna att vara med i årets 
trädgårdsspaning. Spanarna valdes slumpvis, 
med viss geografisk styrning, för att alla delar 
av landet skulle bli representerade.  
Läs rapporten från trädgårdsspaningen på 
www.tradgard.org under kunskap, där 
rapporter från alla tidigare spaningar finns 
samlade. 

Faktablad 

Ett nytt faktablad och en revidering har gjorts. 
Beskärning av frukträd med text av Ann- 
Catrin Thor och revidering och nytryck av 
faktablad nr 19 Att odla i norr med ny text av 
Mariana Mattsson. Faktabladsserien har givits 
ut sedan 1990. Ann-Catrin höll ett öppet 
föredrag på Trädgårdsmässan kring 
beskärningsfaktabladet och Mariana Mattsson 
höll ett föredrag om ”Att odla i norr” på 
regionmötet i Västerbotten. 

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. 
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Ann-Catrin Thor och Lise-Lotte Björkman 
har under rubriken ”Trädgårdsaktuellt” 
publicerat artiklar kring odlingszonerna.
-Zonkartan i utveckling. 
-Nordens Zonkartor – alla är olika än så 
länge.
-Naturens kalender – den lär oss om 
klimatförändringarna.
-Vedartade växters härdighet och ursprung. 
- Egna zoniakttagelser ger kunskap om 
växters härdighet. 
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. 
Hösten 2011 påbörjade Ann-Catrin Thor 
arbetet med enkäten som ligger till grund för 
en eventuell revidering av Riksförbundet 
Svensk Trädgårds zonkarta. Enkäten skall 
samla in data från trädgårdsägare i hela 
Sverige och man får svara på frågor om vad 
man kan odla där man bor och vilken 
zonangivelse som finns i dagsläget. 
Sammanställnigen sker under slutet av 2012.  

Hemsidan www.tradgard.org
Hemsidan har 2011 haft ca 40 000 helt nya 
besökare och runt 55 000 återbesökare. 
Hemsidan är nu en naturlig del av 
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. 
 Hemsidan uppdateras fortlöpande med 
nyheter och fakta. Vi informerar om våra 
medlemsförmåner, kurser och tillhandahåller 
listan över de som har Grönt Kort i 
fruktträdsbeskärning samt om våra resor med 
olika samarbetspartners 

Enkäter, anmälningar 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. 
Inger Ekrem har, med hjälp av Annika Åberg 
sista halvan av året, varit webbansvarig för 
sidan. Stella Westerlund har initierat, skrivit 
och redigerat texterna. 

Facebook
Facebook är ett effektivt sätt att nå ut till både 
befintliga och blivande medlemmar. 
Vi hade vid årsskiftet ca 1 300 ”fans” och de 
ökar ständigt. 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 så att varje 
region får en konferens vartannat år. 

Två representanter från varje förening deltar 
fritt på mötet. 
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Tre regionmöten har hållits under hösten 
2011, 8-9 oktober i Nordmaling för 
regionerna Norrbottens och Västerbottens län, 
29 oktober i Hudiksvall för Gävleborgs, 
Jämtlands och Västernorrlands län, 12 
november i Alingsås för Västra Götalands län.
Från kansliet har Inger Ekrem och Marianne 
Åhlén medverkat på alla regionmötena. Från 
styrelsen har Mariana Matsson medverkat i 
mötet i Nordmaling och Margareta Källberg 
var med på mötet i Alingsås. 
Årets program har handlat om hur man går 
vidare och utvecklar sitt föreningsarbete, 
en kortvariant av arbetsprocessen Ett steg till. 
Den delen av programmet har skett i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
På mötena har bra och livliga diskussioner 
hållits och många goda idéer har spridits.  
Totalt 27 föreningar var representerade på 
höstens möten. 

Sommarmötet 
Sommarmötet är varje år en sommarresa 
öppen för alla medlemmar i Riksförbundet 
Svensk Trädgård. Den  12-14 augusti 2011 
öppnade Kungsbacka Trädgårdsvänner sina 
grindar för 174 trädgårdsentusiaster från 34 
trädgårdsföreningar.
Under lördagens program delades Kungl. 
Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer ut 
och man fick blandt en föreläsning av Simon 
Irvine innan man i buss skjutsades till besök i 
olika utvalda privata trädgårdar. 
.

Generösa medlemmar visade sina spännande 
trädgårdsrum. Kvällen avslutades med en 
gemensam middag. Dagen därpå gick färden 
till Tjolöholms slott där en marknad med 
hantverk och trädgårdsprodukter väntade. Det 
anordnades även seminarier och man kunde 

välja tre bland tio seminarier om helande 
trädgårdar. Sommarmötet avslutades med 
lunch på Tjolöholm. Arrangemanget var inte 
bara lyckat på alla sätt utan hade rekordstort 
deltagande

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, 
oding eller forskning om trädgård. Årets
medaljörer var Landskapsarkitekt Karin 
Görling chefredaktör för Hemträdgården 1997-
2010, Stefan Mattson, Stadsträdgårds-mästare 
i Enköping 1982-2007, Statshortonom 
Agronomie dr. Viktor Trajkovski, chef för 
Balsgård växtförädling och bioteknik 1978-
2003.

Karin Görling och Viktor Trajkovski mottog 
sina medaljer under Riksförbundet Svensk 
Trädgårds sommarmöte i Kungsbacka. 
.

Stefan Matsson mottog sin medalj på en 
ceremoni på Rosendals trädgård den 16 sept av 
sekreterare för Kungl. Patriotiska Sällskapet 
Marianne Reuterskiöld och Inger Ekrem. 
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Trädgårdens eldsjäl 

För tredje 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. (se s 19)
2011 års eldsjäl blev Åke Strid från 
Åkersberga Trädgårdssällskap. Åke mottog 
diplom, blommor samt ett presentkort på en 
växt. Prisutdelare var Gunnel Carlson och 
Inger Ekrem på scenen ”Jordnära.” 

Enkäten om hälsofrågor 
på mässan och på hemsidan 
I Hemträdgården nr 1 2011 inleddes året med 
en artikel med titeln ”Hemodlat – gott gör 
gott för hälsan” av Lise-Lotte Björkman. Där 
fanns även en uppmaning om att svara på en 
hälsoenkät som fanns tillgänglig på vår 
hemsida. Svar kom in via hemsidan och 
enkäten var även med i montern på 
trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i april. 
Sammanlagt 397 svarade på enkäten varav 
hela 85% på trädgårdsmässan. 
Enkäterna har förutom frågor kring personens 
kön och ålder ställt frågorna: Var ligger din 
trädgård? Hur stor trädgård har du? Äter du 
frukt och grönt fem gånger om dagen 
motsvarande ungefär ett halvt kilo? Tror du 
att du skulle äta lika mycket även om du inte 
var trädgårdsintresserad? Odlar du egna 
grönsaker? Odlar du egna frukter och bär?  

Redovisning av enkäten finns att läsa i 
Hemträdgården nr 1 2012.

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.  
2011 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 en fortbildningskurs anordnades för 
dem som redan har Grönt Kort i 
fruktträdsbeskärning, ”Beskärning av frukt-
spaljéer” i Linköping i september. Kursledare 
Henrik Morin, hjälplärare Ann-Catrin Thor. 
Seminariet var fullbokat och hade 16 
deltagare. 
Ann Catrin Thor har tillsammans med Inger 
Ekrem skött all administration av Grönt kort 
kurserna i fruktträdsbeskärning. 
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RESOR
Estland 19-21 maj 
19–22 maj reste 240 trädgårdsintresserade, de 
flesta föreningsmedlemmar, med Svensk 
Trädgård och TallinkSilja till trädgårds-
marknaden i Türi. På båten hölls föredrag av 
Gunnel Carlson och Karin Berlund. 
Försäljning av böcker och trädgårdsprodukter 
fanns ombord. Utvärderingen som gjordes 
bland resenärerna gav även denna gång ett 
mycket positivt resultat. 73 % av resenärerna 
åkte kryssningen medan 23% stannade ett 
extra dygn. Hela 70 % av resenärerna var 
redan medlemmar och samtliga som svarade 
på enkäten ville resa med Riksförbundet 
Svensk Trädgård igen.  Undersökningen 
visade att 81,8% (jämfört med 92,9 % 2010) 
var nöjda eller mycket nöjda med 
trädgårdsprogrammet ombord, 90,7% (93,3 % 
2010) var nöjda eller mycket nöjda med 
växtmarknaden och 49, 7 % hade rest med oss 
på tidigare resor till Estland. 
Den planerade trädgårdsresan, i september, 
till Finland med TallinkSilja, måste ställas in 
 p g a för få anmälda. 

Återbäring på resor 
Vid våra resor i samarbete med TallinkSilja 
får föreningarna en återbäring på 50 kr för 
varje föreningsmedlem som deltar i resan. 
2011 års resa till Estland gav 6 750 kr tillbaks 
till de 51 föreningar som var representerade 
på resan. 

Övriga resor
Trädgårdsresorna i samarbete med 
Favoritresor fortsätter. Resorna i år gick till 
Cornwall med Ann Larås som ciceron och till 
Italien, ”Antiken bönder och nutidens odlare”, 
med Lars Krantz. Båda resorna var mycket
lyckade, med nöjda resenärer.

För att öka spridningen av Hemträdgården 
Hemträdgården ligger på www.tidskrift.nu,
Sveriges kulturtidskrifters webbplats. 
Hemträdgården är också med i den tryckta 
katalogen över Sveriges kulturtidskrifter.  
Tidningen delades ut på Bok&Bibliotek i Mat 
& Trädgårdsavdelningen. 
Hemträdgården säljs även som lösnummer 
hos en rad av Pressbyråns försäljningsställen 
över hela landet. Antalet ökades 2011 med 31 
nya till totalt 130 platser.

Listo, en exportagentur för svensk press som 
säljer tidningar inom hela Norden, säljer nu 
Hemträdgården även i Norge och  på Åland. 

Tidningsartiklar (i urval) om och av 
representanter för Svensk Trädgård  
� Försådd – nu våras det … Ann-Catrin Thor 

ger tips. Hemma i HSB Uppsala nr 2 2011 
� Ny ledare för Svensk Trädgård och ny 

chefredaktör för Hemträdgården. 
Trädgårdsnytt, (Finland) nr 3 2011 

� I egen täppa, intervju med Ann-Catrin 
Thor. Insikt, utg av Carnegie, Våren 2011 

� Gunnel möter Åke Truedsson. Allers 
Trädgård nr 3, 2011 

� Åke Strid utsedd till Trädgårdens eldsjäl. 
Åkersberga Kanalen 6 april

� En medalj – punkt slut. Intervju med Kjell 
Marklund. Norran 4 maj 

� Vilken är min odlingszon? Intervju med 
Ann-Catrin Thor. Grannliv, Granngårdens 
medlemstidning, nr 2, 2011 

� Hemträdgården snart på Åland. ”En fräsch 
nykomling i tidskriftsrabatten helt klart”. 
Ålandstidningen 5 maj 

� Föreningar i samarbete. Södra Dalarnas 
Trädgårdsförening och Villägarna i 
Avesta gemensam träff för första gången. 
Avesta tidning 10 maj 

� Öppna trädgårdar i Sverige och utomlands, 
bl a om Tusen Trädgårdar. Dagens 
Industri Weekend 27 maj 

� Så får du norrläget att blomma. Ann-Catrin 
Thor ger råd. DN Bostad 12 aug 

� Grönt är den röda tråden. DN gratulerar 
Stefan Mattsson (till Kungl patriotiska 
medaljen) helsida. DN 20 aug 

� Tre får trädgårdsmedalj. Viola nr 8 2011  
� Balkongliv, om Carina Rydin som kom på 

2:a plats i Svensk Trädgårds 
balkongtävling. Allt om Trädgård 6, 2011 
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� Rader från Hagen, ledare av Göran 
Greider: ”… den utmärkta tidningen 
Hemträdgården, en av de få 
trädgårdstidningar som har något vettigt 
att säga … ” Dala-Demokraten 29 aug 

� Trädgårdspyssel ger energi, intervju med 
Ann-Mari Berggren, ordförande i Nybro 
trädgårdsförening. Barometern 20 okt 

TV-medverkan
Ann Catrin Thor har medverkat som 
trädgårdsexpert i en sändning av Go’morron 
Sverige i SVT1. 

Trädgårdsmässan filmade i vår monter och 
intervjuade Inger Ekrem, filmen ligger på 
mässans hemsida. 

Radiomedverkan 
Ann-Catrin Thor har också under 2011 
medverkat i Radio P4 Extra med Lotta Bromé 
en gång i månaden. Hon har chattat med 
lyssnarna efter en del program. Många av 
hennes bilder och tips har lagts upp i ”Lottas 
trädgård” på P4 Extras hemsida, som också 
länkar till Riksförbundets hemsida.  

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

Erbjudande till studerande på SLU och 
trädgårdsutbildningar har gått ut, bl a till 
Branschdagen på Alnarp.

En ny stor värvningskampanj till Hemträd-
gården och på hemsidan under perioden  jan-
juni 2012, har planerats under hösten. 

Medlemsrabatter
I december 2011 fanns sammanlagt 36
företagsrabatter för alla medlemmar.
Stella Westerlund har förhandlat fram elva 
nya medlemsrabatter 2011: 

� Blommor på Almaregården, Höllviken ger 
10 % rabatt på hela sortimentet i butik och 
i webbshop. 

� Flisby ger 10 % rabatt på hela sortimentet 
Inomhussten samt på Romex 
hårdfogsystem.

� JH:s Blom & Trädgård, handelsträdgård 
och trädgårdsbutik i Nacka, lämnar 10 % 

på hela sortimentet utom på prisnedsatta 
varor. 

� Ray´s Perennials ger 10 % rabatt på hela 
sortimentet av trädgårdsaurikler i 
webbshoppen på www.raysperennials.se

� Studieförbundet Vuxenskolan Solna-
Sundbyberg ger 200 kr rabatt på 
grundkurs i Ekologisk trädgårdsodling på 
halvdistans febr-okt 2011.  

� Medlemserbjudande 15 % rabatt på 
kursavgiften, Få en strålande trädgård, 
trädgårdsljussättning, teori och praktik, 
Lights in Alingsås. 

� Medlemserbjudande att köpa boken 
Svenska Äpplen av Görel Kristina 
Näslund och Ingrid af Sandeberg, till 
specialpris. 

� Medlemserbjudande att köpa boken Den 
svenska trädgården, norr till söder, av 
Ann-Kristin och Dan Rosenholm, till 
specialpris. 

� Medlemserbjudande att köpa boken 
Trädgårdsriket av Gunnel Carlson, till 
specialpris. 

� Medlemskväll på Norstedts förlag, 
”Bokfrossa”, med föredrag av Hannu 
Sarenström och specialförsäljning av 
billiga trädgårdsböcker.

� Julklappserbjudande, rabatterat pris på 
fröpaket från Jennys frön & sånt. 

Marknadsföring/press
År 2011 har Stella Westerlund skickat ut åtta 
pressmeddelanden som också lagts upp på 
hemsidan med pressbilder.

� Inger Ekrem ny i ledningen för Svensk 
Trädgård.

� Svensk trädgård är hälsa – få inspiration 
och råd hos Riksförbundet Svensk 
Trädgård på trädgårdsmässan.

� Goda råd om fruktträdsbeskärning i nytt 
faktablad från Riksförbundet Svensk 
Trädgård.

� Riksförbundet Svensk Trädgårds 
utmärkelse Trädgårdens eldsjäl gick i år 
till Åke Strid för hans arbete i Åkersberga 
Trädgårdssällskap.

� Inspiratören och kunskapsförmedlaren 
Kjell Marklund tog emot sin 
trädgårdsmedalj i samband med 
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Riksförbundet Svensk Trädgårds 
fullmäktigemöte den 9 april. 

� Riksförbundet Svensk Trädgård håller 
sommarmöte 12-14 augusti i Kungsbacka, 
arrangerat av Kungsbacka Trädgårds-
vänner.

�  Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut 
Kungliga Patriotiska Sällskapets 
trädgårdsmedaljer. 

� Tusen Trädgårdar (minst!) öppnas  
12 augusti 2012. 

Pressmeddelandena om montern på 
trädgårdsmässan, de nya faktabladen och 
trädgårdens eldsjäl lades också upp i Nordiska 
trädgårdars pressrum. 

Andra sätt att synas

Trycksaker
En ny Mapp, med det gröna mönstret och 
logotypen har tagits fram, för att användas  
bl a till att  packa välkomstpaket för nya 
medlemmar.  

Profilprodukter
Riksförbundet Svensk Trädgårds nya logotyp
som lanserades 2009 är nu införd i alla 
sammanhang på kansliet. Flera föreningar har 
fått hjälp att lägga till den till sin egen. 

Väskan med plats för växter: Den nya väskan 
med det ljusgröna logotype-mönstret har sålts 
till föreningar och använts som värvnings-
present. 240 väskor köptes in som gåvor till 
Estlandsresenärerna.  

Tyg med logype-mönstret: Tyget har sålts till 
föreningar till själkostnadspris och har 
användts till förkläden, dukar och västar mm. 
Det är tryckt hos Ljungbergs tygtryckeri i 
Rydboholm i två kvaliteter, ett tunnare för 
dukar och ett tjockare för förkläden. Tyget 
användes även på olika sätt i Riksförbundets 
monter på trädgårdsmässan och tygpaket 
fanns att köpa. Inspiration på hur tyget kan 
användas fanns också i montern. Mässan lade 
ut bilder på aktiviteter med tyget i sitt 
nyhetsbrev.

Roll-up: Ny roll-up, som kan lånas av 
föreningarna, är under produktion och blir 
klar till Trädgårdsmässan i april 2012. 

Samtliga profilprodukter är framtagna av 
Stella Westerlund och formgivna av Carina 
Länk.

Vi har börjat diskutera ett förslag till 
samarbete med Odla.nu, landets största 
trädgårdssajt, i syfte att få till stånd ett avtal 
om utbyte utan kostnader. 

Sponsring
Sponsorer till montern på Trädgårdsmässan 
var Flisby AB, Hasselfors Garden AB, Nelson 
Garden AB, Home Structures Sweden AB, 
Garden Aquatica Sweden AB, Splendor Plant 
AB och Tiits trädgårdar samt Norstedts 
förlag, Natur & Kultur bokförlag, AB Hörby 
bruk, Larsvikens Lantbruks AB och Lilla 
Fiskaregatans trädgårdsbutik. 

Tusen Trädgårdar 

 

2011 påbörjades arbetet, tillsammans med 
Gunnel Carlson och Trädgårdsriket, med att 
se på möjligheten att anordna Tusen 
Trädgårdar 2012. På initiativ från 
Riksförbundet togs det kontakt med 
Studiefrämjandet för att eventuellt få med 
organisationen som samarbetspartner kring 
projektet. Studiefrämjandet har  under flera år 
anordnat Öppna trädgårdar på Ekerö utanför 
Stockholm och sågs som en värdefull partner 
för att sprida information och bistå med hjälp 
till trädgårdsföreningar och enskilda 
trädgårdsägare för registrering och 
marknadsförning av arrangemanget.  
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Studiefrämjandet var positiva till förslaget 
och en arbetsgrupp bildades bestående av 
Gunnel Carlson, två representanter för 
Studiefrämjandet samt Inger Ekrem och Stella 
Westerlund från Riksförbundet. Även tidigare 
förbundssekreterare Elisabeth Svalin 
Gunnarson, en av initiativtagarna till Tusen 
Trädgårdar, var adjungerad till gruppen. 
Arbetsgruppen har haft regelbundna möten 
under hösten och arbetet har utvecklats 
mycket bra. Datumet beslöts vara 12 augusti 
för att trädgårdsägare över hela Sverige skall 
kunna vara med. 

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 Koloni-
trädgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårds-
amatörerna, STA. 
Senare har som medlemmar antagits; 
Förbundet Organisk Biologisk Odling, FOBO 
Föreningen Sesam, Gesneriasterna, Svenska 
Clematis Sällskapet (upplöstes år 2007), 
Svenska Dahliasällskapet, Svenska Hoya 
Sällskapet, Svenska Orkidésällskapet, 
Svenska Pelargonsällskapet,
Svenska Rhododendronsällskapet,
Svenska Rosensällskapet, Svenska 
Saintpauliasällskapet, Svenska Örtasällskapet, 
Sveriges Pomologiska Sällskap och  
Sällskapet Blomstervännerna.  
Medlemsföreningarna har tillsammans över 
75 000 medlemmar. 

På FORs representantskapsmöte i april deltog  
tio representanter från Riksförbundet Svensk 
Trädgård. Inger Ekrem och Lise-Lotte 
Björkman valdes in i  FOR:s styrelse i stället 
för Birgitta Rämert och Elisabeth Svalin 
Gunnarson som RSTs representanter.  
FOR har haft fem protokollförda styrelse-
sammanträden, ett i samband med Bokmässan 

i Göteborg där FORs styrelse var med 
tillsammans med Gartnersällskapet i Nordiska 
rädgårdars monter. 
Under året har en översyn av 
telefonrådgivningen gjorts av Solveig Sidblad 
och Lise-Lotte Björkman som mynnat ut i ett 
förslag om en gemensam rådgivningstelefon 
från 2012. 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 Konsu-
menter, som bland annat ger ut tidskriften Råd 
& Rön. Diskussioner har påbörjats med Råd & 
Rön om samarbetsprojekt under 2012 som bl.a 
tester under Trädgårdsspanarna. 

FOR har 2011 tagit fram en ny logotyp och 
grafisk profil som har lanserats i olika 
sammanhang.  

I slutet av januari 2011 hölls vinterkonferensen 
mest som förberedelse för föreningarnas 
medverkan på trädgårdsmässan 2011 men 
även för att diskutera FOR:s verksamhet och 
utbyta erfarenheter . Riksförbundet Svensk 
Trädgård representerades av Lise-Lotte 
Björkman och Åke Truedsson. I december 
hölls ytterligare en medlemskonferens inför 
mässan 2012. Förutom Lise-Lotte Björkman 
och Inger Ekrem som 2011 satt i FOR:s 
styrelse, deltog Åke Truedsson och Lena 
Widell från Riksförbundets styrelse. Även 
Lennart Froby från styrelsen var med som 
observatör. Konferensen tidigarelades för att 
ge bättre framförhållning till mässan 2012. 
Fortsättningsvis kommer vinterkonferensen att 
läggas i december. 
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Trädgårdsmässan 
Nordiska Trädgårdar 
Genom FOR är vi medarrangör av Nordens 
största trädgårdsmässa 

Sedan 2002 är vi genom FOR medarrangör av 
mässan Nordiska Trädgårdar på Stockholms-
mässan i Älvsjö, som är den ledande 
publikmässan i Norden inom trädgårds-
sektorn. Mässan är en viktig mötesplats för 
både fritidsodlare och yrkesfolk inom park- 
och trädgårdssektorn. År 2011 var antalet 
mässbesökare 53 425. Utöver det besöktes 
mässan av nästan 600 registrerade 
representanter från massmedierna. Liksom 
tidigare år utnyttjade ett stort antal av 
Riksförbundet Svensk Trädgårds 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. 

I vår monter träffar vi våra medlemmar, 
knyter kontakter och möter trädgårds-
intresserade människor från hela Sverige.  
I vår välkomnande öppna monter, formgiven 
av trädgårdsdesigner Lise-Lotte Björkman var 
temat för den naturinspirerade montern : 
Trädgård är hälsa. Monterbesökarna svarade 
också på frågor om hälsonyttan av att odla 
frukt och grönsaker.

Över 1300 av våra medlemmar från hela 
landet kom och visade sitt medlemskort hos 
Medlemsservice och fick som present en 
fröpåse, det nya faktabladet Beskärning av 
fruktträd och en rabattkupong på boken Den 
svenska trädgården.  
Mässan hade cirka 400 utställare och det hölls 
över 150 öppna föredrag i FORs regi. 
Trädgårdsrådgivare Ann-Catrin Thor ledde ett 
av halvdagsseminarierna, Nya trädgårds-
växter för ett svenskt klimat i förändring.
Nytt för 2011 är att avdelningen 
Rådgivningsgatan är flyttad till hall A, 
tillsammans med övriga utställare och med ett 
utmärkt läge rakt fram vid huvudentrén. 
Tillsammans med de övriga medlems-
föreningarna och andra organisationer 
bemannade vi över 1000 m2 monteryta.  
FOR har träffat ett nytt samverkansavtal med 
Stockholmsmässan som gäller till och med 
mässan 2014. 

Nordiskt samarbete 
De nordiska organisationerna har inte lyckats 
komma överens om en gemensam dag att 
träffas men Inger Ekrem har haft kontakt med 
systerorganisationerna via mail och telefon. 
Under trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 
hölls ett kortare möte mellan Riksförbundet 
Svensk Trädgårds förbundsdirektör Inger 
Ekrem, ordförande Åke Truedsson och Norsk 
Hageselskaps ordförande Ole Petter Vik och 
två andra representanter för Norsk 
Hageselskap. Syftet var dels att upprätthålla 
den goda kontakt vi har med  vårt grannland 
och att beskriva hur vår organisation fungerar, 
eftersom den i strukturen är något olik Norges 
som nu tittar på behovet av en eventuell 
förändring i organisationen. 

Övrig representation 
-Riksförbundet Svensk Trädgård är 
representerad i styrelsen för Stiftelsen 
Trädgårdsodlingens Elitplantstation i 
Kristianstad (EPS) 
-Inger Ekrem är styrelseledamot i Stiftelsen 
Rosendals trädgårdar, Stockholm. 
-Christina Säll sitter som jurymedlem för 
Årets Trädgårdsprodukt som tas fram i 
samarbete med Elmia Garden.�
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