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Nu har vi en härlig årstid framför oss. Ut och njut och försök 
att göra det utan dåligt samvete, det viktigaste är inte att ha 
den finaste och prydligaste trädgården. Tänk återbruk, det inte 
behöver kosta så mycket. Byt växter med dina grannar, kan-
ske har du redan något redan hemma som fungerar som plant-
eringskärl och så får du frisk luft, motion och en massa härliga 
tillfällen att njuta i dess grönska på köpet. Visst är det härligt 
med trädgård! Läs mer på sid 3.          
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Ordföranden
har ordet

På förekommen anledning vill jag ta upp en fråga 
som berör styrelsens agerande i egenskap av re-
missinstans till kommunen. Frågan kan uppkom-
ma när FFF ombeds att yttra sig i samband med 
t.ex. granskning av kommunens projekt, där olika 
medlemsgrupperingar kan ha olika uppfattningar 
om utförande. 
 Det skulle vara oetiskt och fel ur medlemsnyt-
tasynpunkt om styrelsen skulle ta ställning och 
stödja bara en gruppering av intressenter. Risken 
är uppenbar att det skulle äventyra föreningens 
trovärdighet. Avgörande för frågans relevans är 
också det antal medlemmar som intar ett visst 
ställningstagande och som önskar stöd av fören-
ingen. 
 Om en stödjande namninsamling saknas går 
det inte heller att stödja ett enskilt yttrande om 
inte särskilda skäl för detta föreligger. Dessa kan 
t.ex. vara säkerhetsaspekter, trygghet mot brott, 
hälsorisker, miljörisker, säkerhetsrisker, olycks-
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Helena Stjernstedts
Ett säkert återkommande vårtecken är den 
årliga trädgårdsmässan i Älvsjö, Nordiska 
trädgårdar. Det är bara lite olika tidpunkter 
när den infaller på våren, precis som i na-
turen. I år var den tidig,  portarna öppnades 
redan den 26-29 mars. Så härligt att redan 
då få en rejäl dos trädgårdsinspiration. Att 
trädgårdsintresset är fortsatt stort går det 
inte att ta miste på, mässan var fylld till 
bredden av ivriga och intresserade besöka-
re. Det är en härlig stämning som du som 
besökare får ta del av.

Här kommer några axplock av vad jag 
plockat ut som kan vara till intresse för 
oss med en villaträdgård.

Närodlat och återbruk 
Att odling och återbruk ligger i tiden 
syntes glädjande mycket av på mässan  
Den utställningsträdgård i form av en 
balkong som vann hade namnet ”Trädgård 
för alla, härodlat, närodlat och återbruk” 
hade skapat en balkong med vackra åter-
vunna saker. Riktigt inspirerande, bra ide 
att odla i amplar och det finns en hel del 
ätbart att odla som är anpassat för just det 
växtsättet. Tänk bara på att jorden torkar ut 
snabbare i en mindre kruka.

Ordning i trädgården
Kanske har du ett plank som du kan hänga 
upp dina redskap på eller kanske du har 
en hörna där du kan ha ett enkelt planer-
ingsbord. Har du lite virke över kan det bli 
sommarens pysselprojekt.  

Trädgård i miniatyr 
På mässan visades en utställning med 
trädgårdar gjorda i minatyr med en impon-
erande  detaljrikedom.

Nyheter 
Årets pelargon 2019– en speciell sorts 
zonalpelargon med dekorativa mörka blad 
och med 2 olika färger, Salmon Night och 
Cherry Night. Så läckra blad som bara blir 
mörkare ju mer sol den får. 
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Forts fr sid 1.
risker. Alla övriga aspekter måste vägas och 
balanseras gentemot medlemsnyttan. 
 FFFs ambition är att vara en remissinstans 
till kommunen och företräda sina medlemmar 
på olika sätt. Till exempel genom att förmedla 
medlemmarnas synpunkter till kommunen. Av 
förståeliga skäll kan det vara svårt för en för-
ening att ha egna synpunkter utan att göra egna 
utredningar, mätningar eller undersökningar. 
Sådant kräver tid och kostnader, som kan vara 
svåra att finansiera.
 Alla har rätt att framföra kritiska synpunkter 
men bäst är att komma med konstruktiv kritik. 
Allra bäst är praktiska förbättringsförslag med 
fakta, som verifierar riktigheten av föreslagna åt-
gärder. Det borde vara vägledande att alla beslut, 
förslag eller dylikt ska vara grundade på fakta 
som går att verifiera. 
 FFF vill förbättra kommunikationen med 
kommunen och medlemmarna. Inom detta om-
råde ser FFF en stor förbättringspotential. FFF 
månar om att t.ex. alla medlemmar får svar på 
sina frågor.
 Kommentarer från föreningsmedlemmar be-
träffande frågor kring remisshantering är mycket 
viktiga för föreningen och FFF styrelse efterlyser 
medlemmarnas synpunkter.

Foton Helena Stjernstedt
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