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Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Trädgårdssällskap

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Konsten att odla sin egen mat
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
20191105

Plats för arrangemanget
Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 B

Eventuella medarrangörer


Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Vi hade bjudit in "Farbror Grön", alias Johannes Wätterbäck, som är känd för sina takodlingar i Västerås. Johannes föreläste om hur man
förenklar odlandet, vikten av att tänka på förutsättningarna från början till slut. Jorden, näringen, vatten, ljus och rätt temperatur är A och O.
Johannes poängterade gödslingens betydelse, hellre mer än för snålt! Johannes gav tips om att odla även vintertid, börja så tidigt för att få
tidigare skörd och att hinna få flera omgångar av skörden.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Åhörarna fick flera tips om att börja så tidigare men då tänka på att skydda odlingarna med plast eller fiberduk. Vi insåg att man kan starta
tidigare och slippa alla omfattande, platskrävande sådder inomhus och även slippa omskolningen av plantor, så direkt på växtplats.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Vi hade många fler ickemedlemmar än vi brukar, vilket tyder på att intresset att odla sin egen mat är stort.

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Att vi kan locka flera och även yngre medlemmar om man satsar på det som är aktuellt i samhället.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
.
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
4400
Biljetter/avgifter
6790
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)

Övriga intäkter


Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
10900
Resor/transporter

Lokalhyra
1050
Utrustning/material

Marknadsföring
150
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
2650
Specificera övriga kostnader
Vi fortsatte firandet av Trädgårdssällskapets 20års jubileum och bjöd på tårta och cider till kaffet: tårtot 1950:, cider och kaffe 700:

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
3560
Summa intäkter
11190
Summa kostnader
14750
Summa redovisning
0
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
Egenfinansieringen blev högre än beräknat eftersom vi satsade extra gott till kaffet.
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