Möte med Trädgårdsföreningen Blåklockan 20 januari 2016 hos Inger Berglund, Falun.
Närvarande: Britta Grenås och Ann Christin Wiborgh (båda Stora Hyttnäs), Birgitta Hellström (fd
Falu kommun, Linnés bröllopsstuga/Sveden), Birgitta Persson (Carl Larsson-gården), Evalotta
Ersson (Dala-Floda Värdshus), Ingemar Blomqvist (Munthes Hildasholm), Ingeborg NåhemGranhagen (Rällsjö-gården), Lotta Örtendahl (Staberg), Gunbritt Berggren (Karlfeldtsgården
Sångs), Inger Berglund (DotGreen), Björn Fahlén (Falu kommun), Susanne Eldin (Villa Solhem).
1. Deltagande i mässan ”Nordiska Trädgårdar” i Älvsjö den 21-24 april diskuteras. Monter nr
C25:74 i anslutning till ”rådgivningsgatan” (alldeles bredvid föreläsningsscenen) är bokad.
Inger Berglund och Olle Ridelius ställer upp som föredragshållare.
En projektgrupp bestående av Susanne Eldin, Lotta Örtendahl, Evalotta Ersson, Birgitta
Persson och Ingemar Blomqvist bildas. En första träff för gruppen bestäms till den 3
februari klockan 10 hemma hos Lotta Ö på Staberg.
2. Erbjudandet om eventuellt deltagande i mässan ”Trädgård & Uterum” på Villa Långbers i
Tällberg den 14-15 maj diskuteras. Det bestäms att föreningen inte ska deltaga med någon
monter. Däremot är Gunbritt Berggren villig att presentera vårt nätverk i föredrags- eller
intervjuform.
3. Tid för årsmöte bestäms till den 27 april klockan 10 hos Inger Berglund i Falun.
4. Det meddelas att Länsstyrelsen beviljat bidrag för nytryck av broschyren ”Trädgårdar i
Dalarna”. 20 000 ex ska tryckas. Broschyrens innehåll behöver uppdateras. Inger Berglund
ansvarar för detta och måste få in aktuella uppgifter snarast om något behöver ändras.
Detsamma gäller även informationen på hemsidan www.tradgardaridalarna.se
5. Björn Fahlén och Inger Berglund berättar att skrivelsen gällande instegsjobb och
språkpraktik i våra trädgårdar har färdigställts och skickats till länets arbetsförmedlingar
samt till ”Finsam” (ett nätverk för kommuner, landsting, arbetsförmedling och
försäkringskassa).
6. Det meddelas att en studiecirkel i regi av Studieförbundet Vuxenskolan kring sju av våra
trädgårdar är planerad till sommaren. I maj-juni ska Staberg, Engelska parken i Stjärnsund
och Sångs i Sjugare besökas. I augusti blir det sedan besök på Rällsjögården, Stora Hyttnäs
och Carl Larsson-gården samt Hildasholm. Det blir ”drop-in” vid varje tillfälle, max 30
personer/trädgårdsbesök och en avgift på 100 kr.

Minnesanteckningar:
Ingemar Blomqvist

