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Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Trädgårdssällskap

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Branta sluttningar - möjligheterna med en slänt

✔ Arrangemanget planeras att genomföras januari - juni

Arrangemanget planeras att genomföras juli - december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
2020-10-08

Plats för arrangemanget
Kvarnhjulet, sal Nyfors

Eventuella medarrangörer

Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Som tur
var kunde vi snabbt kalla in Ann-Catrin Thor, trädgårdsrådgivare, skribent i tidningen Hemträdgården och konsult i Grönare Liv
(www.tradgardsradgivarna.se).

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Ann-Catrin föreläste om olika lösningar för terrassering av slänter t.ex. med Cortestål, gabioner, natursten och även trästaket i form av lådor.
Med bilder från trädgårdar som hon arbetat i och stött på i sin yrkeskarriär, inspirerade hon oss till att se möjligheter för vackra slänter. Även
trappor i smågatsten, byggtimmer och trämaterial i olika färger och dimensioner gör slänten mer lätthanterlig att odla i.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Med anledning av den pågående corona-pandemin kunde vi endast inbjuda maximalt 50 personer (föreläsaren inräknad). Därför
annonserade vi endast på vår egen webbplats och Facebook-sida. Resultatet blev då följaktligen att mestadels medlemmar anmälde sig.
Den trevliga fikastunden som vi vanligtvis har i pausen, blev en påse med frukt och choklad på varje stol och en flaska med vatten som alla
fick med sig vid ingången.
Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Att betrakta slänter som svårodlade och besvärliga att odla i, fick vi verkligen ändra uppfattning om. När man skapat olika typer av
terrasseringar, kan man frossa i bl.a. många sorters gräs varvat med marktäckare som ger en fyllig känsla i rabatten. Ann-Catrin
rekommenderade lökväxter och även lågväxande rossorter som trivs i en något torrare miljö. Viktigt att tänka i skikt för att kunna njuta av
blomning och färger året om. Vi fick många intressanta tips på växter som fungerar i en slänt.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
3000
Biljetter/avgifter
2550
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
0

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
7850
Resor/transporter
900
Lokalhyra
880
Utrustning/material
0
Marknadsföring
0
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
768
Specificera övriga kostnader
Frukt, choklad och vatten 668:-, avtackningspresent 100:-

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
Summa intäkter
5550
Summa kostnader
10398
Summa redovisning
4848
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
Våra planerade intäkter blev lägre med anledning av läget med pandemin och att det enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer endast fick
vistas maximalt 50 personer i lokalen. Även arvodet blev högre än planerat, eftersom vi var tvungna att på kort varsel engagera en annan
föreläsare som blev dyrare.
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