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Styrelsen har bestått av:
Ordförande          Ann-Cathrine Simmingsköld
Vice ordförande       Sussi Lundgren
Sekreterare              Anna-Stina Andersson
Kassör          Marita Larsson
Webbansvarig          Margareta Hornberg
Ledamot                  Anna-Greta Lorenzen
Revisor                    Karin Devell
Revisor                    Jennie-Ann Winnberg Olofsson
Valberedning           Karin Norling (sammankallande)
Valberedning          Eva Arnerdal

Programgrupen har bestått av: 
Birgit Elmsäter
Mita Hellberg 

                                                                                        Lena Israelss
Föreningen hade 312 medlemmar 2019-12-31

Årsmöte:
Gamla Tingshusets stora sal fylldes med drygt 90 medlemmar när årsmötet gick av stapeln
 den 3 februari. Inställda tåg och problem med snöröjning var inget som hindrade de trogna 
medlemmarna att komma. Under sedvanliga årsmötesförhandlingarna valdes Ann-Cathrine 
Simmingsköld in som ny ordförande efter Anita Strand som flyttat till Lycksele. Avtackning av Anita 
Strand och Per Olof Pettersson kommer att hållas vid ett senare tillfälle. Efter kaffe och smörgås 
hälsade vi Lena Israelsson välkommen. Hon behöver knappast någon introduktion - hon har ju 
skrivit en mängd böcker om odling och deltagit i program om trädgård under många år. Som 
avslutning blev det lotteridragning med många glada vinnare. Jättefina priser var skänkta av 
företag i Nyköping och Oxelösund samt av medlemmar i Nyköpings Trädgårdsförening.

Styrelsemöten:
Styrelsen har haft 16 protokollförda möten under verksamhetsåret.

Aktiviteter:
5 mars, Frödax. Vårsäsongen inleddes som vanligt med besök hos Christer och Frank på Växt & 
Trädgård. Kvällens föredragshållare var Pia Lundgren. Vi fick följa med till hennes egen skog där 
hon håller på att skapa en rhododendronpark. Skogen är en hälsosam miljö för både kropp och 
själ. "Roddar" som Pia kallar sina favoriter finns i många olika varianter, i färg och storlek. 

12 mars, Nymedlemsträff. Maggan Hornberg visade bilder från en trädgårdsresa i Frankrike.

13 mars, Tolv rum och kök. ”Jag kan inte tänka mig att leva utan en trädgård. Även om det bara 
skulle vara en balkong på fyra kvadratmeter, så skulle jag betrakta det som en trädgård". Så 
inledde Linda Marend sitt föredrag för oss i Folkhögskolans aula. Hon presenterade sin bok 
"12 rum och kök" som handlar om hennes radhusträdgård i Vällingby. Den är på 240 m² - inte 
mycket om man tänker sig att hon gjort 12 separata rum och kök.

10 april, Fåglar i trädgården Björn Sundblad har en stor kunskap om fåglar Han berättade om 
hur viktigt det är idag med tanke på miljön att alla våra små vänner också mår bra och att vi får en 
mångfald av växter, pollinerare och fåglar i våra trädgårdar. Speciellt när det börjar bli en smula 
ont om bin. 



8 maj, Planteringsdax. Sedvanlig enmansshow med Christer Strömberg. Med hans entusiastiska 
snack skulle han kunna sälja en grön pinne i en liten kruka. Och 20% gläder ju alla.

22 maj, Trädgårdsbesök på Blåbärsbacken + Brobystugan Runtuna. Blåbärsbacken fick 
ställas in pga. sjukdom, men så mycket rikligare blev besöket hos Sune och Marianne i 
Brobystugan. Stora dammar, gammalt torpmuseum och liten färghandel.

2 juni, Bussutflykt till Klockrike,Mjölby och Botanicus. Vårt första stopp blev Fridhems 
trädgård i Klockrike där Agneta Lundqvist och Ulf Johansson hade skapat en otroligt fin trädgård 
med många rariteter. Sen bar det av till Olga och Ulf Cederberg, även deras trädgård var 
fantastisk. Efter en god lunch i Mjölby så blev det ett besök hos Lennart Fredrikssons Botanicus 
som hade en hel del perenner att sälja, så det följde med en och annan planta hem.

18 juni Trädgårdsbesök i Snesta. Jeanette och Åke Andersson har tillsammans skapat sin stora 
trädgårdsanläggning i Råby by utanför Nyköping. Den är cirka 6000 m² och de har hållit på sedan 
slutet av 1990-talet. Trädgården blev 2011 utnämnd till "Sörmlands vackraste trädgård" av 
tidningen Sörmlandsbygdens läsare. Vi har besökt dem tidigare - men det var några år sedan. Hit 
skulle man kunna åka varje sommar!

7 augusti, Trädgårdsbesök Åkerbotorp. Katrin Lundgren och Stefan Loveson öppnade sin 
trädgård som är så varierad och fantasifullt skapad, och som kombinerar plantor med tex en 
sänggavel. Poetisk liten sittplats på en kulle med en underbar duk av Linda Schillén, döpt till "sista 
solstrålens paviljong" och där man kunde höra porlet av ett litet vattenfall. Katrin har även många 
träd och buskar så det är en lummig trädgård.

22 augusti, 20-årsjubileum. Ann-Cathrine Simmingsköld vår nuvarande ordförande hälsade
 oss alla välkomna till Ängstugans Koloniområdes för att - i all stillsamhet - fira vårt 20-
årsjubileum. Hon passade på att hälsa till oss alla från Anita Strand, vår tidigare ordförande i 
många år, som flyttat till Lycksele. Många av de vackra blommor som borden dekorerades med 
kom från styrelsens trädgårdar. Det serverades ängamat - lämplig soppa till detta tillfälle och 
vinbärskaka till kaffet. På en duk vid sidan av vårt fantastiska tre-mannaband kunde man se valda 
bilder från några av de träffar vi haft genom åren.

4 september, Rehabträdgården Lunden, Oxelösund. Vi blev mottagna av Benita Hedman 
Runesson och Tony Edberg som berättade om sitt arbete med rehabilitering och trädgårdsterapi. 
De visade oss sina växthus och även där kunde vi köpa växter.

11 september Höst i trädgården. Bertil Svensson var en mästare på att vissa hur man kunde 
lysa upp träd och buskar samt husfasad på ett mycket bra sätt, det var många aha-upplevelser 
den kvällen.

22 september Äpplets dag vid Henningslunds fruktodling lockade ett 60 tal besökare. 
Familjen Arnerdal presenterade Nyköpings Trädgårdsförening. Föreningen Sörmlandsäpplet hade 
en pomolog och visning av slåtter med lie på plats, Nyköpings biodlare hade en visningsbikupa 
där man ser hur bina lever i sina samhällen. Trädgården och fruktodlingen visades upp.

14 oktober. Introduktion smide: gör din egen krok Blev tyvärr inställt på grund av för få 
anmälningar.

20 november Grötafton Som vanligt kom många glada medlemmar och åt av Ann-Cathrines 
goda risgrynsgröt samt skink- och ostsmörgåsar följt av kaffe med pepparkaka. Därefter visade 
Åke Thörn bilder från Nyköpings natur under året. Det blev bara en mandelvinnare som 
belönades med en kasse.

26 november var vi på Bryggeriet där Petra Karlsson lärde oss att binda kransar, Petra hade med 
sig naturmaterial från sin egen gård och hade även gjort halmkransar själv. En trevlig och mysig 
kväll med glögg och pepparkakor.


