VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen för Eksjö-Nässjö lokalförening av Förbundet Organisk Biologisk Odling avger
härmed följande redovisning för verksamheten under detta märkliga år 2021.
Föreningen har liksom många andra organisationer påverkats av coronapandemin som
begränsat möjligheterna att träffas eller bjuda in till sammankomster.
Fobos Trädgård har varit en räddning för oss – alltid öppet och besökare har kunnat
komma och gå som vanligt – och njuta av en ostörd oas.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
-

Ordförande: Sven-Åke Svensson
Vice ordförande: Marie Johansson
Sekreterare: Gunnel Johansson
Kassör: Gunnar Laang
Ledamöter: Reidun Fuhs Weigner, Ola Johansson, Fredrik Sällberg

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. I övrigt har medlemmar i mindre
grupper kunnat träffas och planera för att upprätthålla skötseln av trädgården under
tisdags- och torsdagskvällar under sommaren och lördagsförmiddagar under hösten.
Antalet medlemmar i lokalföreningen Eksjö-Nässjö inräknat medlemmar från
grannkommunerna Aneby, Tranås, Vetlanda och Ydre samt andra intresserade
medlemmar var vid utgången av 2021 totalt 157 (2020:173) fördelat på
111(2020:105) huvudmedlemskap och 23 (2020:34) familjemedlemskap (x minst två
medlemmar).
Följande programpunkter/aktiviteter kan redovisas under det gångna verksamhetsåret:
•

Årsmötet hölls, något försenat, i Lundstorps hembygdsgård i Eksjö den 18
september. Som programpunkt hade föreningen bjudit in Elin Hjalmarsson som
driver Russnäs andelsjordbruk för att berätta om sina odlingar.

Restriktioner om allmänna sammankomster (max 8 personer) har tyvärr satt stopp
för större folksamlingar och även för oss att anordna träffar eller besöka andra
trädgårdar/odlare.
•

Med start den 15 april och till och med den 30 oktober har vi kunnat träffas i
vår trädgård - varje tisdags- och torsdagskväll under vår och försommar - varje
torsdagskväll fram till den 5 september och därefter varje lördag förmiddag.
Då har det varit möjligt att få information om vår trädgård. Arbetsvilliga
medlemmar har ansvarat för försäljning av grönsaker och blommor. De har
kunnat arbeta i mindre arbetsgrupper med särskilda ansvarsområden och på så
sätt även träffa besökare och inte minst själva njutit av tillvaron i trädgården.

Lördagen 19 juni: Någon traditionell invigning blev det inte – i stället anordnade
föreningen en intern festlighet i trädgården – ute i det fria. Vi bjöd varandra på god
mat och dryck. I en annons på kommunens ”visiteksjö” uppmärksammade vi att
besökarna nu var välkomna att ta del av vad vi arbetat fram under våren. Vi behåll
namnet ”Den hållbara trädgården”. Sedan har trädgårdsvänner strömmat
genom trädgården hela sommaren. Under skördetid har besökarna kunnat handla
våra produkter – det har varit stor åtgång på våra grönsaker och blommor.
•

Strax innan jul, den 20 december, kunde vi i alla fall genomföra vår
TRÄDGÅRDSFEST för våra flitiga trädgårdsarbetare. Vi mindes den gångna
sommaren som i år blev mycket annorlunda. Det bjöds på glögg och pepparkaka,
vi hade knytkalas – en försmak av julen, då vi fick smaka varandras julrätter.
Som vanligt blev det lite överraskningar under kvällen.

Övrig verksamhet
FOBO:s TRÄDGÅRD har naturligtvis som vanligt stått i fokus för vår verksamhet under
det gångna året. Årets tema blev en förlängning av ”Den hållbara trädgården”, då
våra insatser begränsades av gällande restriktioner. Tuppen och hönsen var återigen ett
kärt inslag och tilltalade särskilt barnen. Trädgårdsmästarbostaden fick under året ett
lyft i samverkan med kommunens kulturavdelning som stod för inköp av en
varmvattenberedare. Vår tidigare flaggstång som blåste av för några år sedan har nu
kunnat ersättas av en skänkt sådan – tack för det.
Barnen är välkomna - sedan året med ”Barnens Trädgård” har barnen fått möjligheter
att vistas och ha skoj i trädgården. Det som roar dem är fågelskrämmorna, sandlådan,
tuppen och hönsen, troll och andra mystiska saker. Förskolegrupper odlar lite för egen
räkning och besöker trädgården regelbundet. Allt oftare kommer barnfamiljer på besök.
Fobos Trädgård i centrum - tack vare ett stort engagemang i planeringsgruppen, som
består av ca 20 personer, har trädgården fått sin skötsel hela sommaren. För en ökad
trivsel och samvaro samt för att underlätta samordningen av de gemensamma
insatserna har föreningen tagit fram ”Förhållningsregler för Fobos trädgård”.
Besökare får verkligen en upplevelse när de vandrar igenom trädgården med eller utan
guidning. De grupper vi guidar kommer oftast från trädgårdsföreningar och andra
organisationer men kan även bestå av mindre grupper som då får en genomgång av
trädgårdens olika delar. Eftersom vi har ”fritt inträde” har vi uppskattat besöksantalet
till ca 4 000 personer, ungefär lika fördelat på lokala besökare och turister från annat
håll. För att lättare kunna hitta vår trädgård finns Fobo med på turistkartan och
infartstavlorna till Eksjö. Den omfattande skyltningen i trädgården gör att besökare har
kunnat komma och gå när de vill, informerat sig själva och kunnat följa trädgårdens
utveckling genom att komma tillbaka gång på gång.
Medlemsvärvning: Föreningens möten med besökare i Fobos trädgård, ger oss
viktiga värvningsmöjligheter. Antingen vill man bli medlem genom att man själv är
inbiten odlare eller så vill man stödja vårt arbete med trädgården. Man kan bli medlem
genom ett introduktionserbjudande för 150 kr. Både Marie Johansson i Hattsjöhult
och Eva Ekenberg (Fobos Trädgård) genomför studiecirklar som lockar många att
lösa medlemskap – de får information om våra odlingsidéer och får ta del av tidningen
Odlaren.

Bidrag/stöd: En viktig del i föreningens ekonomi är stöd av olika slag, bl.a. från Eksjö
kommun – 3000 kr i hyresbidrag. Studiefrämjandet som vi är knutna till hjälper oss
med kostnaderna för annonser. Som tack för att vi guidat grupper har vi också fått
frivilliga bidrag från de som deltagit i sådana visningar. Det kan ta olika uttryck – från
lite slantar till försäljning av böcker/tidningar/plantor.
Frö- och lökinköp -även i år erbjöds våra medlemmar gemensamma frö- och lökinköp
från Bröderna Nelsons till rabatterade priser. Det finns ett stort sortiment att välja på i
den innehållsrika katalogen ”Din Odlarvän” för den som är nyfiken på nya sorter. Vi
köper in värmebehandlad lök som ska förhindra att löken går i blom.
Odlingslotter: Verksamheten med odlingslotter på Prästgårdsgärdet och Kvarnarps
gård fortsätter. Vi ser gärna att vi kan tillhandahålla kolonilotter till en ringa kostnad om
någon skulle vilja odla lite för egen del. De som arrenderar lotterna får själva hjälpa till
att sköta området. Till skillnad från Fobos trädgård, som har eget vatten drabbades
lotterna av bevattningsförbud under andra halvan av året – dvs att inte kunna använda
slang – bara kanna.
Information om Fobos verksamhet kan ske på många sätt. Vår folder ”Ekologiska
Trädgårdsdrömmar” delas bland annat ut på Turistbyrån i Eksjö – hjälp gärna till att
sprida den. Programpunkter läggs även ut på deras evenemangskalender
www.visiteksjo.se. Smålands-Tidningen brukar göra reportage med fina bilder om vår
trädgård. Vi finns också på Fobos hemsida (www.fobo.se) under
”aktiviteter”/”lokalföreningar”, likaså i Tusen Trädgårdars/Trädgårdsrikets lista över
trädgårdar man kan besöka. Fobo finns numera med på Face-book , för att sprida att vi
finns till och informera om vår verksamhet. Betalningar till lokalföreningen, särskilt vid
inköp i Fobos trädgård, kan numera göras med SWISH 123 680 99 74.
Styrelsen vill till sist tacka alla som under året ställt upp och hjälpt till i föreningen,
trots dessa tider, och inte minst det uppoffrande arbete många gjort i Fobos trädgård.
Det sker en stor insats för att sprida våra idéer och det som är vår förenings motto – för
en frisk jord, friska växter, djur och människor.
EKSJÖ-NÄSSJÖ LOKALFÖRENING
Av FÖRBUNDET ORGANISK BIOLOGISK ODLING
Eksjö 2022-03-09
Sven-Åke Svensson
Ordförande

Marie Johansson
Vice ordförande

Gunnar Laang
Kassör

Gunnel Johansson
Sekreterare

Reidun Weigner

Ola Johansson

Fredrik Sällberg

