Verksamhetsplan för Vintervikens trädgård, ideell förening, 2017
Utdrag ur stadgar för Vintervikens trädgård – ideell förening
2 § Föreningens sammansättning och ändamål
Föreningen är en ideell inte vinstdrivande förening………
Föreningen har till ändamål att utveckla och driva en visningsträdgård i Vinterviken …….
I ändamålet ingår även att medverka i att aktivt stödja och utveckla trädgårdsverksamhet, som bygger på en ekologisk grund.
3 § Föreningens verksamhet
Föreningen fullgör sitt ändamål genom att utveckla och driva visningsträdgården.
Denna ska drivas dels på ekologisk grund, dels som pedagogisk trädgård.
I trädgården ska det finnas plats för kulturaktiviteter av olika slag.
För visningsträdgårdens drift gäller även de överenskommelser som föreningen träffar med Stockholms stad.

I avtalet med Stockholms stad anges bl.a.
−
−
−
−
−
−

Föreningen ska driva en visningsträdgård på ekologisk grund
Verksamheten ska bestå av odling, kaféverksamhet, kurser och utställningar
Kaféverksamheten ska ekonomiskt stödja föreningens övriga verksamhet
Verksamheten ska vara utåtriktad
Verksamheten ska verka för att aktivt engagera olika grupper av medborgare i området
Verksamheten ska bedrivas utan bidrag från staden

För att uppfylla föreningens ändamål och dess verksamheter i enlighet med stadgarna föreslår
styrelsen följande verksamhetsplan för 2016
Verksamhetsplanen beskriver årets planerade arbete indelat efter föreningens nuvarande verksamhetsgrenar,
övriga aktiviteter, föreningens administration samt pågående större projekt och idéer. Avsedda att genomföras i
mån av tillgång på ekonomiska resurser och omfattningen på den tillgängliga ideella arbetsinsatsen. Planen
siktar också på att försätta med att integrera kaféverksamheten i trädgårdens verksamheter så allt blir en
förstärkt helhet.
Planen innehåller: Grönmarkerad text är visar på lite större nysatsningar
1. Arbete och åtgärder som syftar till att underhålla och förbättra visningsträdgården och dess byggnader.
2, Arbete och åtgärder som syftar till att bevara, förnya och utveckla föreningens utåtriktade verksamheter, dvs
kulturaktiviteter, marknader, kursverksamhet, visningar mm.
3. Övergripande verksamhetsmål för kafé- och bageriverksamheterna
4. Arbete med föreningens administrativa verksamhet såsom marknadsföring mm
5. Pågående större projekt och idéer för föreningens utveckling
6. Trädgårdens framtid

1. Föreningens nuvarande verksamhetsgrenar
Trädgårdsskötsel
Årligt återkommande verksamheter
Arbetsdagar för trädgårdsgruppen varje helg omväxlande lördag/söndag fr.o.m. mitten av mars t.o.m. juni
samt fr.o.m. slutet av augusti t.o.m. oktober.
Arbetskvällar, onsdagar fr.o.m. juni t.o.m. augusti.
Individuella arbetsinsatser av trädgårdsgruppens medlemmar under hela säsongen.
Träd och buskar beskärs och gallras.
Uppbindning och formande av äppelträden i den nya spaljén på kafégaveln mot väster
Uppbindning av vinrankor i nya vingården samt beskärning av dem strax efter blomningen.
Trädgårdsgruppens medlemmar ansvarar för förkultivering av en del av våra ettåriga växter.
Vissa odlingsbäddar för perenna örter grävs om, jordförbättras och återplanteras.

-

Torvblocken runt odlingsbäddarna byts successivt ut när de håller på att falla sönder
Historiska trädgårdens pilstaket kompletteras och riktas upp eftersom det torkar ihop
Risstaketet bakom kaféträdgården fylls på med nytt ris
Deltagarna i trädgårdsgruppen ansvarar för vattning mm under sommaren enligt särskilt schema.
Visning av trädgården efter förfrågan.

Förbättrings- och utvecklingsåtgärder som planeras att utföras under säsongen
Påbörja sådd och omskolning av egna plantor i ett av växthusen tillhörig den blivande plantskolan
Bygga sarger av plank runt odlingsbäddarna i nya landet (detta för att utöka den odlingsbara ytan)
Förse ”nya landet” med automatbevattning, material finns.
Ta bort nuvarande pil runt kojan och ersätta det med annan växtlighet på någon typ av spaljé. Om inte
detta prioriteras eller hinns med så beskäres pilen jäms med marken för att på så sätt förnya och förtäta
kojan.
Bygga en ny avgränsning mellan den återuppstådda ”barnens botaniska” och nya landets övriga odlingar.
Färdigställa sittplatser med skulpturer för barnen strax nedanför ”barnens botaniska”.
Odlingsbädden till höger om serveringen byts torven ut och förnyas med nya växter.
Odlingarna runt dammen och kolonistugan förbättras ytterligare.
Utökad och förbättrad automatisk bevattning till dammträdgården
Bygga en ny ställning till pumpen i fontänen så dess läge inte flyttas kring så lätt.
Köra ut grus till gångarna i trädgården
Marken i doftträdgården skall återigen rensas från maskrosor och där på vissa delar plantera marktäckare.
Justera marktegel kring rabatter runt kolonistugan
Fortsatta test av nya sätt att avgränsa våra odlingsbäddar, torven är dyr och kräver stor arbetsinsats för
underhåll och förnyelse.
Trädgårdskompostens avgränsning lagas.
Trädgårdskomposten grävs om, när en minigrävare hyres till andra ändamål.
Testodlingar i ”nya landet”, sand med gräsklipp, biokol från egen tillverkning återupptas
Införskaffa och förnya trädgårdsredskapen
Försöksodling på butikscontainerns tak inleds
Köra ut mer jord och gödsel till kaféträdgården bredda odlingsbäddarna för att ge större odlingsyta
Förse vinbärsbuskarna och björnbärsplantor invid kaféträdgården med trådar för uppbindning av grenar
Igångsätta försöksodling av tomater, gurka och annat till kafét i de nya växthusen i samarbete med projektanställd personal från kafét.

Marknader
Årligt återkommande verksamheter
Försommarmarknad: Försäljning av plantor samt försäljning av konsthantverk med
odlings/trädgårdskaraktär.
Skördemarknad: Försäljning av grönsaker, rotfrukter mm från egna odlingar så långt det räcker men
mestadels från ekologiska odlare i närområdet. Eventuellt ordna fler marknadssöndagar i september.
(önskemål från många av de som hyr marknadsstånd)
Julmarknad: Året avslutas med den traditionsenliga julmarknaden.
-

Byggnadsunderhåll
Mindre underhålls- och förbättringsåtgärder för föreningens byggnader
”Nya bodens” tak ses över, vissa delar behöver åtgärdas.
”Nya bodens” foder lagas och kompletteras.
”Ny nya bodens” (den gröna) foder återmonteras och trappstegen fixeras.
Galleri ”vitrin” renoveras. Nya plastskivor finns.

-

Skärmtak över vedupplagen bör förbättras så att veden kan hållas torrare. Nya större tak av plastskivor (ev
med spillbitar från renoveringen av galleri vitrin)
Inköp av cykelställ

Mindre underhålls- och förbättringsåtgärder för kaféverksamhetens byggnader och utrustning
Ommålning av samtliga bord med fasta sittbänkar
Brödskåpet förses med låsbsom vilket gör att dörrarna hålls stängda och låsta och minskar risken för stöld
Större nybyggnadsåtgärder och förbättringar för kafét och andra näringsdrivande verksamheter
Plantskolan, fortsatt byggnation med målet att den är klar under våren 2017
Diskinlämningen förnyas och renoveras, golvet är uppruttnat, hanteringen av disk är varken praktisk eller
ergonomiskt bra. Diskcontainern flyttas en meter i sidled för att ge en rak diskbana från diskinlämningen
till diskmaskinen. Golvet av trall ersätts med ett betonggolv med golvbrunnar så det blir avspolningsbart.
Ny rostfri beläggning på diskinlämningen mm.
Passagen förbi bageriet från diskinlämningen och kafét renoveras, trallgolvet är i dåligt skick byts ut till
betongplattor.
Golvrallen framför personalboden är också i dåligt skick, vid regn mycket hal, byts ut till betongplattor.
Toaletternas spolfunktioner ses över låsfunktionen i dörrarna likaså.
En långsiktig underhållsplan över trädgårdens byggnader och anläggningar upprättas.

Kultur/utbildning
Årligt återkommande verksamheter
Föreningen anordnar, för fjärde året i rad, en barnbrasa för de minsta kl 17.00 (Valborgsfirande för vuxna är
fortfarande inställt).
Tisdagskvällar med kolgrill, musik och poesi fortsätter.
Musikfestivaler, egna och av externa arrangörer
Jazzfestival anordnas om möjlighet skapas
Ljusfest, med musikunderhållning och eldkonst.
Äppeldag, innehållande utställning i glashuset av våra egna sorter. Pressning av äppelmust av Besökare
erbjöds att fa sina medhavda äpplen sortbestämda. De erbjöds även pressa medhavda äpplen samt en
inbjuden äppelkännare för stortbestämning anordnades förra säsongen i mitten av september. Anordnas
om möjligt även denna säsong.
En grönsaksvecka anordnades, på prov, under en tidigare säsong i mitten av juli med hjälp av ideella krafter
främst från kafépersonalen, med ett lyckat resultat, den anordnas om möjligt i år.
Nya under året planerade verksamheter
Fortsatt och om möjligt utökad användning av ”Stora scenen” för musikunderhållning, dans, teater, kurser
mm. Program för detta tas fram i samarbete med kulturgruppen.
Påbörja en diskussion med Studiefrämjandet, och/eller andra studieförbund angående samarbete kring
kurser och annat som kan förläggas i trädgården och på stora scenen med dansbanan.
Försöka på prov anordna någon verksamhet och/eller sysselsättning för nyanlända flyktingar. Även detta
eventuellt i samarbete med studiefrämjandet eller något annat studieförbund.
Ordna på försök en konsert med klassisk musik.
Utställning om trädgårdsodling i Galleri Vitrin i samarbete med trädgårdsgruppen. Material finns.
På försök ordna kurser i odling och annat med trädgårdsinriktning som vårta medlemmar själva anordnar.

Trädgårdsbutik/ateljé/verkstad
-

En butiksgrupp bestående av konsthantverkare sköter själva om försäljningen. Butiken öppnade våren
2012 med öppet på helgerna.
Gruppen undersöker i samarbete med styrelsen, och trädgårdsgruppen om det är möjligt att ha öppet även
andra dagar och att det där skapas en informationsplats för föreningen
På prov även ordna med försäljning av bröd i butiken.

-

På prov även ordna med försäljning av utvalda plantor och andra växter (överskott av växter som vi själva
dragit upp i plantskolani butiken.
Butiksgruppen ordnar även i år om det är möjligt en öppen hantverksdag i slutet av juni med prova på
verksamheter

Biodling
-

Utbildning och handledning av biodling till intresserade i föreningen tillsammans med medlemmar i
Stockholms Biodlarföreningen under professionell ledning.
Ansökan om pengar från Daniieli Stiftelse för byggande Bi-paviljong i samarbete med Biodlarföreningen
gjordes under förrförra året som inte beviljades. Ny ansökan görs om möjligt i år

2. Övriga aktiviteter
Medlemsaktiviteter
-

Fortsatt satsning på medlemsvärvning genomförs under säsongen.
Öppna möten för trädgårdsföreningens medlemmar anordnas en gång i månaden med start i början av maj
Möten för trädgårdsgruppens medlemmar anornas i mars och oktober.
På försök igångsätta planerad kort information/utbildning på varje eller varannan arbetsdag riktat till de
aktiva i trädgårdsgruppen. Vad som då skall tas upp bestäms i samråd med medlemmarna.
Föreningens medlemmar inbjuds till visningar av trädgården under juni/juli

Qi-gong för seniorer
-

Qi-gong för pensionärer under maj/juni med ekonomiskt stöd från stadsdelsnämnden. Pengar från
stadsdelsnämnden måste sökas vanligtvis i mitten av februari.

3. Övergripande verksamhetsmål för kafé- och bageri
Kaféverksamhet
-

Kaféverksamheten drivs i föreningens regi. Vår nuvarande kaféansvarig kommer att vara barnledig under
kommande säsong varav en vikarie kommer att anställas.
Det långsiktiga arbetet med att integrera kaféverksamheten med trädgårdens aktiviteter fortsätter.
Inga stora investeringar eller förändringar av själva kaféverksamheten är planerade till 2017 och budgeten
kommer att ligga på samma nivå som 2016.
Mindre justeringar av kaféets organisation samt logistik kommer att försöka göras inför kommande säsong
för att förbättra kommunikationen med gästerna och minska vissa kostnadsposter.
Kaféet bibehåller sin KRAV-märkning på samma nivå som föregående säsong.
Försöken med förlängt öppethållande under vår och höst permanentas. Kaféet kommer i år att hålla öppet
mars-oktober. Dock endast helgöppet mars, april och oktober.
Kaféansvarig kommer att fortsätta utvecklingen av tidigare års aktiviteter i kaféet såsom Grönsaksvecka,
brödförsäljning, höstmys.
Några nya mindre aktiviteter finns på förslag, exempelvis författaraftnar i Orangeriet i samarbete med
kulturgruppen.
Den nya kaféträdgården ska utvärderas och planeras för nysådd i vår. Förhoppningsvis kan kaféet få ut mer
av odlingarna detta år.
Igångsätta försöksodling av tomater, gurka och annat till kafét i de nya växthusen med hjälp av
projektanställd personal ev i samarbete med intresserade från trädgårdsgruppen.
Medlemsavgiften till föreningen kan nu betalas i kaféets kassa. Årets erbjudande om gratis fika om du
betalar medlemsavgift nu har slagit väl ut med fler medlemmar denna säsong.
Kafépersonalen kommer att få utökad information från styrelsen om föreningens verksamhet för att på ett
bättre sätt kunna förmedla detta till gästerna.

Bageriverksamhet
-

-

Bageriet drivs i föreningen regi med en projektanställd bagare som arbetar i nära samarbete med kaféansvarig
Bageriet bakar allt bröd och alla bakverk som säljs i kaféet
Försöket månadsanställa bagaren under sommarmånaderna, för att på om möjligt ett kostnadseffektivare,
har slagit väl ut, kommer att fortsätta. Detta gör att det blir möjligt att involvera den bagerianställde i
driften av kafét som helhet
Försäljning av bröd från bageriet på marknadsdagar.
Försäljning av matbröd från bageriet sker i kaféet efter kapacitet och behov. En fördjupad utvärdering av
fjolårets säsong har gjorts och eventuellt kommer bröd att säljas på utvalda veckodagar.
Eventuellt förnyat försök med försäljning av eget bröd (öppet bageri) från kl. 8 -11 på lördagar. Beslut om
detta tas i april.
Försäljning av matbröd skall om möjligt öka i omfattning. Det skall undersökas om att det är möjligt att sälja
bröd i butiken när den är öppen. (Se även under rubrik Butik)
Andelen ekologiska råvaror ska öka i bageriet under 2015. KRAV-märkningen upprätthålls

Uthyrning av glashus och kolonistuga
-

-

Glashuset är i begränsad omfattning tillgänglig för uthyrning för privata tillställningar. En intensifiering av
uthyrning under perioden fram till midsommar samt i september ska även i fortsättningen eftersträvas för
att uthyrningsverksamheten inte ska krocka med högsäsongen i Trädgården. Kamin i Glashuset kan
förbättra möjligheterna till uthyrning i lågsäsong. Förfrågningar och bokningar sker genom kaféansvarig.
Uthyrning av kolonistugan till mindre konferensgrupper ska om möjligt utökas under veckodagarna i
lågsäsong. Information och marknadsföring kommer att ske genom hemsidan.
Ett försök med ekologiskt julbord i Orangeriet gjordes i december 2014 och detta kan eventuellt utvecklas
till vintern 2017.

4. Föreningens administration
Föreningens hemsida och Facebook
-

-

Ny hemsida lanserades feb 2014
Föreningen skall med kraft verka för att få tag i en informations och webansvarig som ansvarar för
samordning av de löpande uppdateringar, inklusive Facebook som förhoppningsvis sköts av de olika
ansvarsggrupperna. Föreningen har nu bortåt 3000 gillare på vår Facebooksida
Förbättring och efterhand komplettering med främst ett bildarkiv ev i form av ett instagramkonto voreönskvärt.
På hemsidan skapas en medlemsdel där medlemmar ska kunna logga in för att få särskild information om
föreningen.

Marknadsföring i övrigt
-

-

Uppdatera programfoldern med tillhörande kalendarium för säsongens planerade aktiviteter i trädgården.
Föreningen skall på försök i samarbete med butiksgruppen ordna en informationsplats för våra besökare i
butiken. Samtidigt skall det undersökas om det finns möjlighet att ha utökade öppettider i butiken speciellt
under större evenemang i trädgården. Ev kan butiken även bemannas av medlemmar från föreningen
Föreningens programfolder delas även ut via kaféet under de tider butiken inte har öppet. Bör få en
framträdande plats på kafédisken.
Styrelsen ansvarar för att informationsmaterial alltid finns tillgängligt för kafégästerna.
Kafépersonalen ska kunna informera om föreningen. Informationsmaterial till de anställda skall tas fram.
Infotavlan i orangeriet skall förses med en rubrik ”Medlemsinformation” där skall också infomaterial finnas
till hands.
Trädgårdens anslagstavlor hålls aktuella.
Informationsmaterial delas ut vid marknader och övrig arrangemang i trädgården. Borde intensifieras
Visning av trädgården. Ordna regelbundet återkommande visningar av trädgården.

-

Deltagande i ”Tusen Trädgårdar 2017” planeras. Innebär att allmänna visningar arrangeras under en dag i
juli

-

5. Pågående nya projekt och idéer…
Barnens botaniska trädgård.
-

Barnens botaniska trädgård har återuppstått i den nedersta delen av ”nya landet”. Odlingarna där sköts nu
om av en förskola, mycket glädjande

”Grön rehabilitering”.
-

En liten grupp i föreningen med en fristående sakkunnig har påbörjat en förutsättningslös utredning kring
om föreningen kan erbjuda grön rehabilitering och/eller andra tjänster till arbetsförmedlingar, sjukvårds
inrättningar mm för arbetsträning, och/eller stöd till långtidssjuka. Det arbetet fortsätter även i under året.
När plantskolan är klar förhoppningsvis under våren 2017 kan vi erbjuda året runt platser.
När arbetsförmedlingen tidigare hört av sig till förening om vi kan erbjuda vad man kallar ”grön
rehabilitering” har det stupat på att vi bara har säsongsverksamhet. Målet är att få till stånd en liten
försöksverksamhet om möjligt under året, för att sen vid nästa stämma fatta beslut om det ligger inom
föreningens verksamhetsområde att försöka permanenta en sådan verksamhet.

6. Trädgårdens framtid …
- Översyn och uppdatering av föreningens stadgar med målet att lägga fram ett förslag på ändring till nästa
årsmöte
- Det pågår en ständig diskussion i föreningen och dess styrelse angående föreningens framtid. Hur skall den
drivas vidare och hur skall den förvaltas? Fortsätta som en ideell förening, ombilda den till stiftelse, överföra
kaféverksamheten till en egen verksamhet som exempelvis ett aktiebolag ägd av föreningen osv.
Styrelsen har under förra säsongen ingående diskuterat frågan bland annat på ett öppet medlemsmöte innan
extrastämman i november och vill nu på årsmötet, under punkten övriga frågor, förmedla hur långt vi kommit
som underlag för en öppen fortsatt diskussion i frågan.
Styrelsen 2017-02-10

