Verksamhetsplan för 2020 Vintervikens trädgård - ideell förening
Utdrag ur stadgar för Vintervikens trädgård – ideell förening
2 § Föreningens sammansättning och ändamål
Föreningen är en ideell icke 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 2020:
Verksamhetsplanen beskriver årets planerade arbete både för den ideella och den näringsdrivande verksamheten, att genomföras i mån av tillgång på ekonomiska resurser och omfattningen av den ideella arbetsinsatsen. Planen siktar också på att fortsätta sammanfläta kafé- och föreningsverksamheten så att allt blir en
förstärkt helhet.
Planen innehåller:
- Arbete med trädgården odlingar
- Byggnadsunderhåll
- Kultur och evenemang
- Övriga verksamheter
- Medlemsaktiviteter
- Kaféverksamheten
- Föreningens administration och utveckling
________________________________________________________________________________

Trädgårdens odlingar
Trädgårdsgruppens ordinarie arbete
- Beskära träd och buskar
- Förkultivera blommor och grönsaker
- Odla grönsaker i växthusen för kaféverksamheten eller försäljning
- Förnya och underhålla odlingsbäddar och perennrabatter
- Byta ut torvblock och andra kantstöd
- Hålla gångarna i gott skick
- Vattna och gödsla
- Kompostera
- Underhålla dammen
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Planer för 2020
Årets stora projekt är att ställa om grönsaksodlingen till produktion åt kaféet istället för marknadsförsäljning. Då detta innebär en viss ekonomisk risk för föreningen samt ett avkastningskrav,
kommer arbetet att ledas och planeras av anställd personal men givetvis involvera våra aktiva
medlemmar på arbetsdagarna.
- Uppdatera växtförteckningen och tillverka växtskyltar för samtliga växter i trädgården
- Bygga sarger av plank runt odlingsbäddarna i Nya landet (för att utöka den odlingsbara ytan)
- Bygga lågt risstaket längs kastanjestaketet i nya landet för att skapa ett bättre mikroklimat för odlingarna
- Slutföra jordförbättringsåtgärder i Nya Landet
- Förse delar av Nya Landet med automatbevattning, material finns
- Färdigställa avgränsning av spillvirke mellan Barnens Botaniska och Nya Landet
- Återskapa kaféträdgårdens odlingsbäddar och även där förbättra odlingsjorden
- Köpa in och plantera nya krusbärsbuskar till kaféet
- Köpa in och plantera ytterligare ett fruktträd framför växthusen i plantskolan
- Köpa in och plantera ytterligare några mer exklusiva buskar eller träd som exempel persikor, fikon eller lager mellan växthusen
- Börja fermentera köksavfall från kaféet (bokashi) för att tillverka egen jord och näring
- Fortsätta arbetet med att ge Sinnenas trädgård ett lyft
- Inventera odlingarna runt dammen och kolonistugan
- Förbättra automatbevattning till dammträdgården
- Påbörja byte av grus till stenmjöl i gångarna i trädgården. Även i Orangeriet och Glashuset
- Laga färdigt trädgårdskompostens avgränsning

Byggnadsunderhåll
-

Taket till Elins bod är snart åtgärdat endast nya vindskivor är kvar att byta
Skärmtak över vedupplagen
Fortsatt renovering och målning av trädgårdsmöblerna
Målning av sommartoaletterna invändigt
Översyn av toaletternas lås/spolningsfunktioner mm.
Byta ut den söndersågade kafédörren
Tvätta kaféets fasader och ommålning av vissa delar
Högtryckstvättning av kanalplasten över orangeri, servering och toaletter

-

Om ekonomin tillåter fortsätter arbetet med att bygga om kafébyggnaderna till en permanent
året runt drift

Kultur och evenemang
Ordinarie verksamhet
-

Föreningen anordnar Valborgsfirande med entréavift av samma skäl som midsommarfirandet har entréavgift. Medlemmar har fri entré
Föreningen anordnar Midsommarfirande med entréavgift
Tisdagskvällar med grill och musik fortsätter men med ett nytt koncept i form av ”bluesjam” som
kommer att arrangeras ideellt av en ny medlem. Antalet grillkvällar kommer att minska något
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-

Musikfestivaler, internt och externt arrangerade
Teater och konst och poesi
Ljusfest med musikunderhållning och eldkonst
Äppeldag arrangeras om möjligt denna säsong

Marknader
-

-

Ersätta Försommarmarknaden med en trädgårdsdag i början av maj då vi istället satsar på föredrag,
försäljning av plantor, sticklingsbyte eller andra trädgårdsrelaterade aktiviteter. En mindre marknad
kan också få plats. Konceptet under utveckling
Skördemarknad: Försäljning av grönsaker och annat från ekologiska odlare i närområdet
Julmarknad: Året avslutas med den traditionsenliga julmarknaden som numera innehåller även musik,
luciatåg mm

Trädgårdsbutiken
-

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

Biodling
-

Verksamheten med pedagogisk biodling öppen för föreningens medlemmar, i samarbete med Stockholms biodlarförening fortsätter
Tre till fem nya bi-samhällen kommer under året att flytta in. Dels i nya bi-paviljongen och dels i renoverade fristående kupor
Ett brukaravtal med Stockholms stad har preliminärt beviljats 2017 vilket medför att ett större arbete
fortsätter med att anpassa nuvarande plats bättre för bina
Ev genomföra en invigning av bipaviljongen och i samband med det anordna en bi-dag i Trädgården

Medlemsaktiviteter
-

En fortsatt fokuserad satsning på medlemsvärvning, målet är 450 medlemmar
Verka för en långsiktig, god lösning för arbetsledning av arbetsdagar
Öppna möten för trädgårdsföreningens medlemmar anordnas av styrelsen
Erbjuda fler studiecirklar och workshops
Vidareutveckling av ideell snickeri- och byggverksamhet
Om möjligt utöka erbjudanden till medlemmar

Kaféverksamheten
Vi har beslutat oss för att ta krafttag för att minska vår verksamhets avtryck på Moder Natur med
en slags äkta gräv-där-du-står-strategi. Att titta på vad den till synes lilla förändringen kan bli i det
stora. Vi vill gå igenom samtliga våra förutsättningar i trädgården och se vad vi kan göra annorlunda eller bättre. Att bättre ta tillvara på de specifika resurser (yta, jord, växter, människor)
just vi har för att kunna bedriva en på riktigt hållbar verksamhet både mätt i klimat och i förlängningen människans välmående.Vi kommer i år ändra sättet vi odlar på, tidigare har det skett i liten
ideell skala för försäljning på marknader och nu ska skörden istället in i kaféets produktion.
-

Vi har en unik möjlighet med odlingsyta mitt i förorten även om förutsättningarna med sol och
vind kunde varit lite bättre. Det kommer pågå på prov (men helthjärtat) under 2020 odla, mäta
väga, anteckna se och räkna hur mycket vi kan producera.
3

-

-

-

Vi skapar arbetstillfällen istället för att beställa lådor från europa på lastbilar. Sen hamnar det på
gästens tallrik och gästen blir glad av att zucchinin hen äter är odlad bara nån meter från där hen
sitter.
Vi ska köpa in fler krusbärsbuskar till köket för att enligt supergammal husmorsstyle syra med krusbär istället för importerad ekocitron fraktad över halva världen.
Vi ska börja tvätta vår egen tvätt, köpa dukar som tål lite skrynkel och som kan torka under segeldukstaket i julisol, vajja fint för ögat och dofta såpa. Igen skapar vi ett arbetstillfälle istället för tvätteri med okända kemikalier och transport i lastbil.
Vi kommer aldrig mer använda grillrent, ugnsrent etc utan tillverka våra egna rengöringsmedel enligt traditionella husmorsknep, ättika, bakpulver, såpa
Vi kommer att skära lite i sockret, ni kommer nog inte märka det ens, men här och där ersätta det
med tillexempel en frukt, en dadel kanske eller stevia världens sötaste ört
Vi ska titta över våra arbetsvillkor, antalet timmar i sträck, dåliga lyft, stressiga luncher etc
Vi kommer att öppna kl 09 maj-aug för frukost mellan 9-11 för att maximera tiden i trädgården
sommaren är kort och livet också
Vi kommer om ekonomin tillåter fortsätta vinterbona enligt planerna hösten 2020 för att skapa en
plats som är tillgänglig året om både för besökare och personal!

Föreningens administration och verksamhetsutveckling
För att kunna möta föreningen behov av administration och utveckling, som under åren ökat till
följd av att verksamheten vuxit, fortsätter föreningen att ha en föreningsutvecklare anställd. Omfattningen på tjänsten kommer utvidgas 2020.
-

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

Planer för 2020
Föreningen kommer 2020 att ta över den löpande bokföringen för att få bättre kontroll över och kunskap
om den egna verksamheten med syfte att på ett adekvat sätt kunna budgetera och verka hållbart och långsiktigt. Arbetet kommer att utvärderas i slutet av 2020 för beslut om huruvida detta ska fortsätta skötas internt.

Styrelsens åtaganden
Föreningens nuvarande ordförande, Christer Pettersson, har meddelat styrelsen att år 2020 är sista
året han ställer sig till förfogande som föreningens ordförande. Han kommer dock att finnas kvar i
föreningen, förslagsvis som trädgårdens konstnärliga ledare. Detta innebär att styrelsens huvuduppgift under det kommande verksamhetsåret blir att arbeta aktivt för att hitta lämplig kandidat
till ordförandeposten. Ett första led i detta är att diskutera och dokumentera vilka arbetsuppgifter
och vilket ansvar den nya ordföranden förväntas ha och hur en del av nuvarande uppgifter kan
överföras på andra frivilliga eller betalda tjänster.
-

Utarbeta och trycka en informationsfolder om Trädgården och våra verksamheter
Ge kafépersonalen grundläggande info om föreningens verksamhet
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-

Informationsmaterial delas ut vid marknader och övrig arrangemang i trädgården
Medlemsvärvning i trädgården
Öppna visningar av trädgården
Upprätta underhållsplan
Administrera arbetsgivaransvaret

Åtgärder för trädgårdens framtid (sammanfattning)
- 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 intensifieras

Styrelsen 2020-02-14
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