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Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Trädgårdssällskap

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Odla på växternas villkor
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
20191022

Plats för arrangemanget
Kvarnhjulet, Pluggvägen 6B

Eventuella medarrangörer


Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Föreläsaren Peter Korn, trädgårdsmästare från Landvetter, föreläste om hur man utformar sin trädgård med tanke på utseende och ultimata
betingelser för varje planta. Enligt Peter finns det inga svårodlade växter, utan det handlar om rätt miljö för att kunna anlägga en vacker
perennplantering där varje växt ska stå på rätt plats.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Peter Korn ledde oss in på tanken att odla i grus! Han inspirerade verkligen till att satsa på lökväxter och perenner som tar hand om de
vissnande lökväxterna under den kommande växtperioden.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Föreläsningen väckte sannerligen många ahaupplevelser bland åhörarna. De som lämnade skriftliga omdömen, var oerhört nöjda med
föredraget. Vi hade 68 medlemmar och 16 icke medlemmar som deltog i föredraget.

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Att det är smart att odla i grus, eftersom gruset behåller fukten mycket längre, med tanke på de senaste årens torka under en längre period
under somrarna.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
.
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
2000
Biljetter/avgifter
5790
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)

Övriga intäkter


Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
5000
Resor/transporter

Lokalhyra
1050
Utrustning/material

Marknadsföring
100
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
2022
Specificera övriga kostnader
Vi bjöd på tårta till kaffet eftersom vårt trädgårdssällskap fyllde 20 år i oktober: tårtor 1422:, cider och kaffe 600:

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
382
Summa intäkter
7790
Summa kostnader
8172
Summa redovisning
0
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
Vår egenfinansiering blev lägre än beräknat eftersom det kom flera ickemedlemmar än vi hade beräknat och därmed blev inkomsterna
högre.

Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Telefon: 08-578 29 100
servicecenter@tyreso.se

https://e-tjanster.tyreso.se/

