Verksamhetsplan för 2018 Vintervikens trädgård - ideell förening
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 2018
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 av den tillgängliga ideella arbetsinsatsen. Planen siktar
också på att fortsätta integrera kaféverksamheten i föreningsverksamheten så allt blir en förstärkt helhet. För att
klara föreningens utvecklingsbehov, administration mm har föreningen anställt en Föreningsutvecklare på halvtid
fr.o.m januari 2018.
Planen innehåller:

(rödmarkerad text avser större nysatsningar)



Arbete och åtgärder som syftar till att underhålla och förbättra visningsträdgården och dess byggnader.



Arbete och åtgärder som syftar till att upprätthålla, förnya och utveckla föreningens utåtriktade verksamheter, dvs kulturaktiviteter, marknader, kursverksamhet, visningar mm.
Övergripande verksamhetsmål för kafé- och bageriverksamheterna
Arbete med föreningens administration, marknadsföring mm
Pågående större projekt och idéer
Trädgårdens framtid






1. Föreningens nuvarande verksamhetsgrenar
Trädgårdsskötsel
Årligt återkommande verksamhet
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 och bevattning 1 kväll/v 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
Förkultivering av en del av våra ettåriga växter
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-

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

Förbättrings- och utvecklingsåtgärder som planeras 2018
Påbörja sådd och omskolning av egna plantor i ett av de nya växthusen
Fortsätta med försöksodling av tomater, gurka och annat till kaféet i de nya växthusen i samarbete med
kaféet.
Bygga sarger av plank runt odlingsbäddarna i nya landet (detta för att utöka den odlingsbara ytan)
Totalrenovera dammens kanter och justera höjden av kanten
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 beskärs pilen jäms med marken för att på så sätt förnya och förtäta
kojan.
Färdigställa avgränsning mellan den återuppstådda Barnens botaniska och Nya landets övriga odlingar.
Färdigställa sittplatser med skulpturer för barnen strax nedanför Barnens botaniska. Justera höjder på bord
och bänkar samt lasera dem blå
Odlingsbädden till höger om serveringen kompletteras med nya växter
Odlingarna runt dammen och kolonistugan förbättras ytterligare
Utökad och förbättrad automatisk bevattning till dammträdgården
Köra ut grus till gångarna i trädgården
Fortsatta test av nya sätt att avgränsa våra odlingsbäddar istället för torvblock
Trädgårdskompostens avgränsning lagas färdigt
Trädgårdskomposten grävs om (när en minigrävare hyrs till andra ändamål)
Testodlingar i nya landet med sand med gräsklipp, biokol från egen tillverkning återupptas för att förbättra
avkastningen från odlingarna
Införskaffa och förnya trädgårdsredskap
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

Marknader
Årligt återkommande verksamhet
Försommarmarknad: Försäljning av plantor samt konsthantverk med odlings/trädgårdskaraktär. Arbete med
att förnya idéupplägget inleds
Skördemarknad: Försäljning av grönsaker, rotfrukter mm från egna odlingar så långt det räcker men mestadels från ekologiska odlare i närområdet. Ordna fler marknadssöndagar i september. (önskemål från många
av försäljarna)
Julmarknad: Året avslutas med den traditionsenliga julmarknaden som numera innehåller även musik, luciatåg mm

Byggnadsunderhåll
Mindre underhålls- och förbättringsåtgärder för föreningens byggnader
Gröna bodens tak ses över, vissa delar behöver åtgärdas.
Gröna bodens foder samt trappsteg lagas och kompletteras.
Galleri Vitrin byggs ev om efter branden
Skärmtak över vedupplagen bör förbättras så att veden kan hållas torrare. Nya större tak av plastskivor monteras
Inköp av cykelställ
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Mindre underhålls- och förbättringsåtgärder för kaféverksamhetens byggnader och utrustning
Renovering och översyn av trädgårdsmöblerna
Ny slangsamlare för toalettslangen samt plank mellan toaletter/kafétrdg
Byta samtliga låskolvar på kaféets dörrar
Laga trasiga glas på Glashuset
Köpa in permanenta soptunnor för utplacering i trdg/kafé
Inköp att nya kylar/köksmaskiner ca 50 000kr
Större nybyggnadsåtgärder och förbättringar för den näringsdrivande verksamheten
Plantskolan, fortsatt byggnation med målet att den är klar under våren 2018
Toaletterna ses över, låsfunktionen i dörrarna likaså
Den nya festivalcontainern förses med vatten, el, inredning
En långsiktig underhållsplan över trädgårdens byggnader och anläggningar upprättas

Kultur/kurser
Årligt återkommande verksamhet
Föreningen anordnar symboliskt valborgsfirande
Midsommarfirande
Tisdagskvällar med grill och musik fortsätter juni-aug.
Musikfestivaler, internt och externt arrangerade
Ljusfest med musikunderhållning och eldkonst
Äppeldag arrangeras om möjligt även denna säsong
Nya under året planerade verksamheter
Fortsatt och om möjligt utökad användning av Stora scenen för musik, 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
Om möjligt utveckla VIDA-projektet med nyanlända
På försök ordna studiecirklar eller workshops i odling och annat med trädgårdsinriktning för/med föreningens medlemmar
Akvarellkurs

Trädgårdsbutik/ateljé/verkstad
-

En butiksgrupp bestående av konsthantverkare sköter själva om försäljningen med öppet på helgerna majsept
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.
Ett brukaravtal med Stockholms stad har beviljats 2017 vilket medför att ett större arbete med att anpassa
nuvarande plats bättre för bina genomförs.
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2. Övriga aktiviteter
Medlemsaktiviteter
-

Fortsatt satsning på medlemsvärvning genomförs under året
Stämman fattar beslut om ev ändring av medlemsavgiften
Nya funktioner på hemsidan för registrering av medlemskap, nyhetsbrev etc
Öppna möten för trädgårdsföreningens medlemmar anordnas av styrelsen
Erbjuda studiecirklar och workshops
Nystart för byggruppens verksamhet
Föreningens medlemmar inbjuds till visningar av trädgården under juni/juli

3. Övergripande verksamhetsmål för kafé- och bageri
Kaféverksamhet
-

Kaféverksamheten drivs i föreningens regi. Vår nuvarande kaféansvarig kommer att fortsätta även kommande säsong och har efter beslut av stämman 2017 fått anställning på heltid
Det långsiktiga arbetet med att integrera kaféverksamheten med trädgårdens aktiviteter fortsätter
Mindre justeringar av kaféets organisation samt logistik kommer att försöka göras inför kommande säsong
för att förbättra kommunikationen med gästerna och arbetsmiljön för personalen
Kaféet kommer att införa eko fatöl från Sthlm Brewing co för att minska returglashanteringen
Kaféet kommer att kontraktera Martin&Servera som ny leverantör. Vi kommer då att ingå i deras premiumportal som innebär väsentligt lägre kortinlösenkostnader.
Kaféet bibehåller sin KRAV-märkning på samma nivå som föregående säsong.
En satsning för att minska avfallet och öka källsorteringen görs.
Kaféansvarig kommer att fortsätta utvecklingen av tidigare års aktiviteter i kaféet såsom brödförsäljning,
höstmys och liknande.
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 hjälp
med detta av Hvilans studenter.
Odling av tomater, gurka och annat till kafét i de nya växthusen i samarbete med intresserade från trädgårdsgruppen
Ett nytt permanent försäljningsstånd inrättas i en container på festivalområdet för att förenkla och förbättra
försäljningsmöjligheterna under festivaler och arrangemang
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 säsongsanställd bagare som arbetar i nära samarbete med kaféansvarig
Bageriet bakar allt bröd och alla bakverk som säljs i kaféet
Försäljning av bröd från bageriet på marknadsdagarna
Försäljning av matbröd från bageriet sker i kaféet efter kapacitet och behov

Uthyrning och fest
-

-

Glashuset, Orangeriet och stora scenen är i begränsad omfattning tillgängliga för uthyrning för privata tillställningar. Denna verksamhet ska under året utökas som ett led i att säkra intäkter. Det är kaféet som sköter
denna verksamhet.
Ett försök med ekologiskt julbord i Orangeriet gjordes i december 2014 och detta kan eventuellt utvecklas.
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4. Föreningens administration
För att kunna möta föreningen behov av administration och utveckling, som under åren ökat till följd av att verksamheten vuxit, beslutade stämman 2017 att projektanställa en verksamhetsutvecklare på 50% under 2018. Anställningen kommer att utvärderas under hösten för en eventuell förlängning.
Nya större åtgärder och projekt
-

Uppdatering och förnyelse av hemsidan samt en ny funktion för registrering av medlemskap direkt på hemsidan
Åtgärder för medlemsregistreringens anpassning till den nya dataskyddsförordningen GDPR
Bygga upp ett kansli i Plantskolan
Arbeta fram nya samarbeten och projekt för att öka föreningens intäkter
Främja det ideella arbetet genom administrativt stöd

Nya mindre åtgärder och projekt
-

Förnya medlemsbrev och andra utskick samt skapa nyhetsbrev för info till medlemmarna
Översyn av FB-sidan gällande tillgång/administratörer

Övrig administration/marknadsföring – återkommande och planerat. Styrelsens åtaganden
Uppdatera programfoldern med tillhörande kalendarium för säsongens planerade aktiviteter i trädgården.
Den borde göras i enklare format och med lägre ambitionsnivå än de tidigare.
Föreningens programfolder ska finnas tillgängligt i kaféet
Styrelsen ansvarar för att informationsmaterial alltid finns tillgängligt i trädgården
Kafépersonalen ges grundläggande info om föreningens verksamhet
Infotavlan i orangeriet skall förses med en rubrik ”Medlemsinformation” där info ska finnas till hands.
Trädgårdens anslagstavlor ses över och hålls aktuella
Informationsmaterial delas ut vid marknader och övrig arrangemang i trädgården. Borde intensifieras
Öppna visningar av trädgården
Deltagande i ”Tusen Trädgårdar 2018. Innebär att allmänna visningar arrangeras under en dag i juli

5. Pågående nya projekt och idéer
Sammanfattning från ovanstående
Den största förändringen under 2018 är anställningen av en föreningsutvecklare. Det ska bli mycket spännande
att se vad det kan ge i fråga om nya projekt och verksamheter. För att satsningen ska bli hållbar måste arbetet på
sikt generera nya inkomster till föreningen.
Hur den nya plantskolan ska användas och vilka nya verksamheter som kan rymmas där är också ett av årets
största projekt.
Värdefulla nya samarbeten såsom Hvilan, VIDA och studieförbunden måste följas upp och bearbetas vidare.

6. Trädgårdens framtid
- Översyn och uppdatering av föreningens stadgar med målet att lägga fram ett förslag på ändring till nästa årsmöte
- Fortsatta öppna diskussioner om föreningens utveckling i styrelsen och på medlemsmöten
- Planen att i framtiden kunna erbjuda ett åretruntöppet kafé bör väckas till liv för att på sikt skapa en helhet med
verksamheten i plantskolan.
Styrelsen 2018-02-20
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