Verksamhetsplan för 2019 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 år 2019
Verksamhetsplanen beskriver årets planerade arbete för dels den ideella verksamheten och de den näringsdrivande, 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 att 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:


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






________________________________________________________________________________

Trädgårdsskötsel
Årligt återkommande verksamhet
Arbetsdagar för trädgårdsgruppen och byggruppen varje helg omväxlande lördag/söndag under hela
året samt ev ytterligare veckodagar.
Individuella arbetsinsatser av trädgårdsgruppens medlemmar, föreningsutvecklaren, anställda i kaféet
och andra under hela säsongen
Träd och buskar beskärs och gallras
Förkultivering av en del av våra ettåriga växter
Kommersiell odling av grönsaker i växthusen genomförs, för försäljning eller kaféverksamhet
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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 2019
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 och istället skapa en sittplats för kafégäster
Färdigställa avgränsning mellan den återuppstådda Barnens botaniska och Nya landets övriga odlingar.
Odlingsbädden till höger om kafébyggnaden kompletteras med fler växter
Inleda kompostering av kaffesump från kaféet
Förnya kaféträdgården med bl a perenna örter
Ge Sinnenas trädgård ett lyft
Göra om den förfallna delen av historiska trädgården till en barnträdgård
Odlingarna runt dammen och kolonistugan ses över och förbättras
Översyn och förbättring av automatbevattning till dammträdgården
Påbörja byte av grus till stenmjöl i gångarna i trädgården. Även Orangeriet och Glashuset
Trädgårdskompostens avgränsning lagas färdigt
Inventera och ev förnya trädgårdsredskap
Praktrabatten vid ingången förnyas men nya kantstöd och jord

Marknader
Årligt återkommande verksamhet
Försommarmarknad: Försäljning av plantor samt konsthantverk med odlings/trädgårdskaraktär. Arbete
med att utöka föreningens sortiment och utbud inleds
Skördemarknad: Försäljning av grönsaker, rotfrukter mm från egna odlingar så långt det räcker men
mestadels från ekologiska odlare i närområdet.
Julmarknad: Året avslutas med den traditionsenliga julmarknaden som numera innehåller även musik,
luciatåg mm

Byggnadsunderhåll
Underhålls- och förbättringsåtgärder för föreningens byggnader
Gröna boden ses över, vissa delar behöver åtgärdas.
Galleri Vitrin byggs om efter branden med de försäkringspengar vi fick
Skärmtak över vedupplagen bör förbättras så att veden kan hållas torrare. Nya större tak av plastskivor
monteras
Nytt staket längs gångvägen samt enkla grindar vid samtliga ingångar
Underhålls- och förbättringsåtgärder för kaféverksamhetens byggnader och utrustning
Fortsatt renovering och översyn av trädgårdsmöblerna
Bygga plank mellan toaletter/kaféträdgård
Laga trasiga glas på Glashuset
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-

Översyn av toaletternas lås/spolningsfunktioner mm. Ev målning invändigt
Byta ut den söndersågade kafédörren
Laga golvet i kaféet
Isolera skjutglaspartiet framför luckorna och installera det sista glaspartiet

Större nybyggnadsåtgärder och förbättringar
-

Lilla scenen framför kaféet rivs och en ny byggs för innestående försäkringspengar

Kultur och evenemang
Årligt återkommande verksamhet
Föreningen anordnar symboliskt valborgsfirande
Midsommarfirande enligt tradition. Styrelsen diskuterar att ta en mindre entrésumma vid midsommar
pga av det stora besökstrycket och det slitage som det orsakar. Medlemmar skulle då gå in gratis.
Tisdagskvällar med grill och musik fortsätter juni-aug.
Musikfestivaler, internt och externt arrangerade
Teater och konst
Ljusfest med musikunderhållning och eldkonst
Äppeldag arrangeras om möjligt denna säsong
Nya under året planerade verksamheter
Styrelsen diskuterar en omorganisering av kultur och evenemangsverksamheten där bl a nuvarande begrepp Kulturgruppen försvinner. Detta p g a att det inte på flera år funnits någon fungerande kulturgruppsverksamhet och att den nya scenen inneburit helt nya förutsättningar. Syftet är att förbättra möjligheterna för ideella och andra icke vinstdrivande kulturevenemang samt säkra intäkter från kommersiella evenemang
Organisera förenings 20-års jubileum
Ordna nya och fler studiecirklar eller workshops i odling och annat med trädgårdsinriktning för/med föreningens medlemmar
För detaljerad plan se föreningens kalendarium

Trädgårdsbutiken
-

En butiksgrupp bestående av konsthantverkare sköter själva om försäljningen med öppet på helgerna
maj-sept

Biodling
-

Verksamheten med pedagogisk biodling öppen för föreningens medlemmar, i samarbete med Stockholms biodlarförening fortsätter
Nya bin kommer under året att flytta in
Ett brukaravtal med Stockholms stad har beviljats 2017 vilket medför att ett större arbete med att anpassa nuvarande plats bättre för bina slutförs 2019
Danieli stiftelse beviljade fondmedel för byggnation av ett Bihus och en mobil slungvagn i december
2018 och detta kommer också att byggas.
Ev genomföra en Bidag
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Medlemsaktiviteter
-

En fokuserad satsning på medlemsvärvning genomförs under året, Målet är 400 medlemmar
Öppna möten för trädgårdsföreningens medlemmar anordnas av styrelsen
Erbjuda fler studiecirklar och workshops
Vidare utveckling av ideell snickeri- och byggverksamhet
Om möjligt utöka erbjudanden till medlemmar

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
Inköp och investeringar kommer att hållas på ett minimum och en noggrann prissättning och kalkylering
av råvarukostnad kommer att genomföras och följas upp för att komma till rätta med det höjda råvarukostnaden
En ismaskin kommer dock att införskaffas för att kunna sluta köpa is och dessutom kunna erbjuda iskaffe/iste som efterfrågats länge av gästerna
Nya arbetskläder behöver införskaffas
Den nya förrådscontainern på kaféets baksida kommer att inredas med hyllor för att öka lagerytan
Kaféet kommer att behålla fatölskranarna för att minska returglashanteringen, men med en billigare
ekologisk lager.
Kaféet kommer att utöka samarbetet med leverantören Martin&Servera. Vi kommer att ingå i deras
premiumportal som innebär väsentligt lägre kortinlösenkostnader, lägre inköpspriser samt utbildningsbidrag.
Kaféet bibehåller sin KRAV-märkning på samma nivå som föregående säsong.
Kaféansvarig ska undersöka möjligheten att införa en elektronisk stämpelklocka för att förenkla lönerapporteringen
En satsning för att minska avfallet och öka källsorteringen görs. Framförallt plastbantning
Alternativ till varmkomposten som inte går att laga, ska utarbetas i en kombination av sortering via
Sthlm stad och egen nedbrytning med bokashi
Kaféansvarig kommer att fortsätta utvecklingen av tidigare års aktiviteter i kaféet såsom brödförsäljning, höstmys och liknande.
Kaféträdgården ska utvärderas och göras om för att ge bättre avkastning.
Odling av tomater, gurka och annat till kaféet i de nya växthusen
Kafépersonalen kommer att få utökad information om föreningens verksamhet för att på ett bättre sätt
kunna förmedla detta till gästerna och värva medlemmar

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

-

Nytt försök med försäljning av matbröd från bageriet sker i kaféet efter kapacitet och behov
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Uthyrning och fest
-

Glashuset, Orangeriet och stora scenen är i begränsad omfattning tillgängliga för uthyrning för privata
tillställningar. Denna verksamhet ska fortsätta utvecklas för att säkra intäkter
Även cateringverksamheten fortsätter och utökas om möjligt

Föreningens administration och verksamhetsutveckling
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% fr.o.m
1/1 2018. Anställningen har utvärderats av styrelsen under hösten och beslut fattades att anställningen ska
fortsätta ytterligare ett år på 50%.
Nya åtgärder och projekt
-

Fortsätta bygga upp ett kansli i Plantskolan
Arbeta fram nya samarbeten och projekt för att öka föreningens intäkter
Främja det ideella arbetet genom administrativt stöd
Fortsätta förnya medlemsbrev och andra utskick med info till medlemmarna
Ständig uppdatering av informationen på anslagstavlorna och hemsidan
Sprida information om uthyrning av plantskolans lokaler för olika ändamål

Övrig administration Styrelsens åtaganden
Uppdatera och distribuera programfoldern med tillhörande kalendarium
Kafépersonalen ges grundläggande info om föreningens verksamhet
Informationsmaterial delas ut vid marknader och övrig arrangemang i trädgården
Medlemsvärvning i trädgården
Öppna visningar av trädgården
Anordna medlemsmöten
Upprätta underhållsplan
Administrera arbetsgivaransvaret

Pågående nya projekt och idéer
Sammanfattning
De största förändringarna i verksamheten på senare tid är dels anställningen av en föreningsutvecklare och
dels byggnationen av Plantskolan. Det ska bli mycket spännande att se om dessa investering kan börja ge
återbäring redan under 2019 och vilka nya verksamheter som kan hinna starta under året. För att satsningarna ska bli hållbar måste arbetet på sikt generera nya inkomster till föreningen. Värdefulla nya samarbeten
måste följas upp och bearbetas vidare. Hur den nya plantskolan ska användas och vilka nya verksamheter
som kan rymmas där är ett av årets största projekt.
Fondmedlen från Danieli stiftelse som beviljades i december 2018 kommer under året att resultera i ett Bihus med tillhörande mobil slungvagn och förhoppningsvis kommer också platsen för bikuporna att färdigställas.
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Åtgärder för trädgårdens framtid
- Fortsatta öppna diskussioner om föreningens utveckling i styrelsen och på medlemsmöten
- Intensifierad medlemsvärvning och nya satsningar på medlemskapets innehåll
- Planen att i framtiden kunna erbjuda ett åretruntöppet kafé bör aktualiseras

Styrelsen 2019-02-15
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