
   
 

Verksamhetsberättelse för Helsingborgs Trädgårdsförening för år 2022 
 
Styrelse   
Ordförande  Gunilla Petersson 
Vice ordförande  Inger Brandin Ingelstam 
Kassör   Inger Wittfjord 
Vice kassör    
Sekreterare  Liselotte Carlsson 
Vice sekreterare Kerstin Stoltz 
Ordinarie ledamöter Ingrid Knutsson, Per Hyllén, Lotta Friberg och Rose-Marie Nilsson 
Suppleanter  Katrin Lange Norström, Aila Ringblom framtill den 4/5  
 
Revisorer 
Jen Lindkvist och Tina Thulin Revisorssuppleant Märta Hansson. 
 
Valberedning 
Ledamöter: Lena Malmberg och Gunny Pettersson. Från styrelsen tillika sammankallande Ingrid Knutsson. 
Suppleant: Christel Blomberg. 
 
Hedersledamöter 
Annika Anderberg Boman, Ole Andersson, Krister Cedergren, Lars-Åke Gustavsson och Carl-Erik Olsson. 
 
Organisationstillhörighet 
Föreningen är fristående. 
 
Sammanträden under året 
Ordinarie årsmöte hölls den 9 februari, digitalt. Styrelsen har haft tretton sammanträden under 
kalenderåret. Av dessa har 11 st styrelsemöten hållits fysiskt och 2 st möten digitalt. Styrelsen höll som egen 
aktivitet resa till Haven i Köpenhamn. 
 
Medlemmar, årsavgifter och medlemsförmåner 
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 514 totalt, varav fem är hedersmedlemmar. Årsavgift har utgått 
med 150 kronor 
 
Följande företag har under året gett medlemmar i Helsingborgs Trädgårdsförening tio procents rabatt vid 
inköp från sortimentet alternativt utvalda produkter eller produktgrupper: *Akademibokhandeln Killbergs, 
*Beijer Bygg på Berga, *Butik Linnea på Linneaträdgården, *www.enklablommor.se, *Flora Linnéa 
Fredriksdal, *www.frokungen.se, *Färg & Tapet i Helsingborg. *Gunilla P`s Bevattningsdesign, *Hedenstorps 
plantskola, *Knapp trädgårdsdesign, *Nils Larssons maskinservice, *MB-Plantshop i Landskrona, *Mias 
trädgårdsbutik, *Månsgård Krukstopp i Rydebäck, *Plantskolan i Ängelholm AB, *Rolfs ateljé i Rögle, 
*Rycketofta handelsträdgård, *Sofiero Blomster & Trädgårdshandel, *Tomatens hus, *Välaplantor AB, *Väla 
Trädgårdar Väla by och *Ödåkra Uteplantor.  
 
 
 

http://www.enklablommor.se/
http://www.frokungen.se/


Föreningens bokföring och dokumentation 
Merparten av föreningens bokföring och dokumentation om föreningens historia finns på Helsingborgs stads 
stadsarkiv. 
 
Trädgårdsrundorna 
För sjätte året arrangerade Helsingborgs Trädgårdsförening Trädgårdsrundorna. Årets rundor var fyra till 
antalet: Vårrundan, Trädgårdsrundan, Sensommarrundan och Månskensrundan.  På grund av pandemin 
deltog inte de danska trädgårdarna. 
Antalet besök i de deltagande trädgårdarna uppskattas till cirka 35 000. Arrangemanget har skett i 
samarbete med Åstorps kommun. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är stabil. Kassören har upprättat resultat- och balansräkning som redovisas i separat 
handling. Föreningens hemsidor har uppdaterats under året. 
 
Hemsida, e-adress och sociala medier 
Föreningens hemsidor: www.hbgtradgard.se och www.tradgardsrundorna.se 
Hemsidorna uppdateras regelbundet med föreningens program, resor och kurser. Vid ändringar i 
programmet annonseras de på första sidan. Information om föreningens aktiviteter och andra evenemang 
skickas till medlemmar och intresserade som lämnat sin e-postadress. Föreningens e-adress är 
hbgtradgard@gmail.com. På föreningens Facebooksida läggs foton från trädgårdar och besök. Inför varje 
medlemsmöte skickas påminnelse till alla som har anmält e-postadress. 
 
Aktiviteter: 
 
Onsdag 23 februari. Trädgårdssnack på Marconi 
 
Onsdag 9 mars: Föredrag: Den hållbara trädgården 
Camilla Knapp och Fredrik Christensson pratade om den hållbara trädgården, hur man använder vatten 
smart m.m. 58 betalande medlemmar deltog 
 
Onsdagen den 6 april: Föredrag: Med känsla för doft och färg i rosornas värld i samarbete med Svenska 
Rosensällskapet 
Henrik Valentin gjorde en djupdykning i rosdofternas spännande historia och i deras färger  
56 personer deltog. 
 
Lördag 23 april: Trädgårdsrundorna: Uppstartsmöte för deltagarna. 
På Linneaträdgården hölls uppstartsmöte med deltagarna i Trädgårdsrundorna med lunch, information och 
utdelning av material. 35 deltagare 
 
Söndag 8 maj: Växtmarknad på Hildings Have. 
Tillsammans med Rhododendronföreningen genomfördes den återkommande vårliga växtmarknaden på 
Hildings Have. Medlemmar i de båda föreningarna sålde av sitt överskott och både medlemmar och 
allmänhet hade möjlighet att handla.  
 
Söndag 15 maj: Öppen trädgård. 
Britta Eliasson på Björnbärsvägen 11 i Viken välkomnade föreningens medlemmar till sin trädgård.  
 
Söndag 22 maj: Vårrundan – årets första trädgårdsrunda 
Fina vårblommande trädgårdar visades för besökare. Nytt för 2022 är att vi i miljöns tecken inte har tryckt 
någon karta, allt finns digitalt 
 

http://www.hbgtradgard.se/


Onsdag 25 maj: Öppen trädgård. 
Monica Björk Rosenschöldsgatan 7 och Gunilla Pålsson S. Brunnsvägen 1 båda i Ramlösa välkomnade 
föreningens medlemmar till sina trädgårdar. 
 
Lördagen 28 maj: Dagsutflykt med egna bilar till 5 proffsigt utvecklade trädgårdar i tanke och design 
30 personer deltog och åkte i egna bilar, fina trädgårdar besöktes. 
 
Måndag 6 juni: Öppen trädgård 
Kerstin Andersson Haganäsgatan 19 och Larisa Thomsen Villagatan 1 båda i Åstorp välkomnade föreningens 
medlemmar till sina trädgårdar. 
 
Torsdag 16 - måndag 20 juni: Bussresa till Holland med Floriaden 
Idéträdgårdar, öppna trädgårdar vid kanalerna och Floriaden besöktes av 26 deltagare 
 
Lördag 18 och söndag 19 juni. Trädgårdsrundan. 
Frodiga, spännande och unika privata trädgårdar och handelsträdgårdar öppnades upp för allmänheten. Alla 
trädgårdar visades upp på vår nya fina hemsida för trädgårdsrundorna 
 
Onsdag den 29 juni. Öppen trädgård. 
Trädgårdsdesignern Cecilia Tidstrand hälsade föreningens medlemmar välkomna till sin trädgård på 
Backalyckan 15 i Viken. 
 
Lördag 2 jul Öppen trädgård 
Siv och Rolf Carling hälsade föreningens medlemmar välkomna till sin trädgård på Döbeliusvägen 22 i 
Ramlösa. 
 
Söndag 3 juli: Smålandsresa:  
48 deltagare åkte med buss på en endagsresa till privata trädgårdar i södra Småland 
 
Söndag 10 juli: Öppen trädgård 
Björn och Anna-Lena Cederwall välkomnade föreningens medlemmar till sin trädgård på Färjemansgatan 9 i 
Helsingborg. 
 
Söndag 31 juli: Öppen trädgård 
Trine Ekdahl välkomnade föreningens medlemmar till sin trädgård på Fällebergavägen 41 i Billesholm. 
 
Lördag 20 och söndag 21 augusti. Trädgårdsrundorna: Sensommarrundan.  
Besökarna fick se många fina unika trädgårdar från insidan och fick många idéer och inspiration till sin egen 
trädgård. På hemsidan kunde besökarna hitta en genial PDF karta över rundans besöksmål. 
 
Torsdag 25 – tisdag 30 augusti: Skottlandsresa 
26 deltagare åkte till Skottland med flyg. Mycket trevlig resa som tog oss på många turer runt om med 
Edinburgh som utgångspunkt. Några av deltagarna var på Tattoo vilket var mycket uppskattat. 
 
Onsdag 28 september. Föredrag: Att skapa en färgsprakande vår i din trädgård eller på din balkong 
Linnea Dickson guidade oss från skånsk vinter till vår i att skapa en färgsprakande trädgård eller balkong.  
Hon tipsade om hur och när man börjar odlingssäsongen och också om sina favoritlökar, men även om 
plantering, odling och skötsel i vårträdgården. 43 medlemar deltog  
 
Lördag 8 oktober. Årets sista trädgårdsrunda: Månskensrundan. 
Besökarna bjöds på fantastiska trädgårdar i vintermörkret där lampor och levande ljus i alla former la 
trädgårdarna i trolskt sken med fina skiftningar mellan ljus o mörker 



Torsdagen den 13 oktober Trädgårdssnack på Marconi 
Trevlig samvaro med god mat 10 st deltog 
 
Torsdagen 20 oktober. Föredrag: Blommor och Bin i samarbete med Nordvästra Skånes Biodlarförening.  
Ingrid Bondesson och Katrin Lange Norström höll ett trevligt föredrag. 26 medlemmar deltog 
 
Onsdagen den 16 november. Pernilla Fogelmark fick förhinder.  
Vi fick i stället ta del av Liselotte Fritz nya och vackra bok om Ulla Molin. Hon visade nytagna bilder, ritningar 
och illustrationer, allt för att inspirera oss och bokens läsare att skapa trädgårdar i Ulla Molins anda! 
27 medlemmar deltog 
 
Torsdagen den 7 december Föredrag med Peter Korn.  
Ett efterlängtat föredrag som besöktes av 68 personer. Vi fick lära oss att jobba i trädgården utifrån platsens 
naturliga förutsättningar, ståndort och planterade växter, så att de trivs till gagn för både människa o miljö. 
 
Slutord 
Styrelsen tackar alla som medverkat vid de olika aktiviteterna.  
 
Helsingborg i januari 2023 
 
Gunilla Petersson  Inger Brandin Ingelstam  Liselott Carlsson  Lotta Friberg  
 
 
 
 
Per Hyllén  Ingrid Knutsson  Katrin Lange Norström  Rose-Marie Nilsson  
 
 
 
 
Kerstin Stoltz  Inger Wittfjord 
 


