VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020
Nyköpings Trädgårdsförening är en ideell förening inom Riksförbundet Svensk Trädgård med
syfte att sprida kunskap om odling och skapa gemenskap kring ämnet trädgård.
Styrelsen har bestått av:
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Revisor
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Ann-Cathrine Simmingsköld
Sussi Lundgren
Anna-Stina Andersson
Marita Larsson
Harriet Forsblad
Anna-Greta Lorenzen
Karin Devell
Jennie-Ann Winnberg Olofsson
Karin Norling (sammankallande)
Eva Arnerdal

Programgruppen har bestått av:
Birgit Elmsäter
Mita Hellberg

Föreningen hade 307medlemmar 2020-12-31
Styrelsemöten:
Styrelsen har haft10 protokollförda möten under
verksamhetsåret.
Årsmöte:16 februari.
Gamla Tingshusets stora sal fylldes med drygt 100 medlemmar. Efter årsmötesförhandlingar
bjöds vi på kaffe och smörgås och fick lyssna till Peter Streijfferts inspirerade föredrag. Peter
berättade hur man genom att odla med biokol, bokashi och hugelbäddar bidrar till ett bättre klimat
och hur vi får växter, djur och mikroorganismer att trivas bättre i våra trädgårdar. Vi fick lära oss att
inte störa mikrolivet i jorden genom att gräva, utan istället täcka jorden med löv, kompost och
gräsklipp. Peter gav exempel på lättodlade ätbara perenner och hur vi kan kombinera träd, buskar
och perenner för att efterlikna naturens eget växtsätt.
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.
Aktiviteter:
25 februari, Nymedlemsträff.
Vi hälsade en liten men tapper skara som trotsade snöoväder och förkylningstider. Styrelsen
presenterade sig och bjöd på fika. Sussie talade om Henningslunds fruktodling och gav oss
smakprov på svenska äpplen.
10 mars, Nyköpings Flora.
Vi lyssnade till Hans Rydberg i Folkhögskolans aula som skrivit boken ”Nyköpings flora” som
beskriver en tätort i botaniskt perspektiv. Hans talade om starka förändringar till följd av
klimatpåverkan och om trädgårdsväxter som sprider sig. Vi fick också veta vilken fantastisk och
unik flora vi har i Nyköping och varför samt var ramslök och fikon växer.
Hit kom vi då blev det stopp på grund av pandemin. Vi gjorde några försök till på hösten
2020

10 augusti Besök på Nygrans gård.
Under en promenad i skogen förklarade Chrisel Gulliet lite om tanken med permakultur. Sedan
visade hon sina odlingar och berättade med glädje och inlevelse om hur träd, buskar, örter och
grönsaker hjälper varandra med så lite arbetsinsats som möjligt. Allt för att gynna de goda
jordarbetarna.
15 september Växt och Trädgård.
Vi hade en trevlig kväll på Växt och Trädgård där vi minglade och kom med odlingsfrågor till Linda
som talade om hur viktigt det är med grönska. Ewy visade hur man hur man binder kransar av det
man finner ute naturen och Sussi talade om fruktträd. Vi hade även en tipspromenad som vanns
av Odd Sandervåg.
27 september Äpplets dag.
Äpplets dag firades hos Sussi Lundgren på Henningslunds Äppelodling. Det kom många
besökare som Sussi Lundgren och Charlotte Sommarin ordförande i Sörmlandsäpplet visade runt
i äppelodlingen. Pomologen Anette Isacsson hjälpte dem som tagit med sina egna äpplen för
artbestämning. Jörgen Olsson från Jörgens Trädgård och äng visade hur man slog med lie och
några besökare provade själva på att hantera lien.
Vi hade planerat några fler aktiviteter men fick ställa in då Pandemin ökade igen.

