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Styrelsen för Stiftelsen Hillesgården får härmed avge verksamhetsrapport och 

årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Information om verksamheten 
 

Stiftelsen har till syfte att hyra eller köpa en fastighet, gård eller annan byggnad 

och/eller mark, som kan anses lämplig, där stiftelsens verksamhet kan bedrivas 

fokuserat. Stiftelsens syfte är att på denna plats bedriva utbildning – såväl praktisk 

som teoretisk – samt bedriva olika verksamheter så att det främjar hela 

människans tillväxt inom andliga vetenskaper, ekologiskt leverne 

(byggnation/odling) och alternativa vårdformer/ behandlingar/mediciner m.m.  

 

För att uppfylla sitt ändamål kan stiftelsen använda sig av sitt kapital och dess 

avkastning och bedriva näringsverksamhet, vars art i sig inte nödvändigtvis 

ansluter sig till stiftelsens ändamål men vars överskott används till att uppfylla 

detsamma. 
 

NÄRINGSVERKSAMHETENS ART 
 
Utbildnings- och försäljningsverksamhet. 

 

Den samlade verksamheten under året bestod av konferenser, restaurang, café, 

gästhem, butiker, behandlingar, kulturkvällar, konstutställning, teater, 

träningscirklar, park samt örtträdgård. Stiftelsen hade 2021-12-31 sju anställda, 

varav två på deltid.    
 

VERKSAMHETSRAPPORT 

Allmänt 
Hillesgårdsparken med Eva Rydbergs utställning var öppen maj till september.  

Gästhemmet hade en betydligt sämre beläggning än tidigare år. Restaurangen och 

butikerna var stängda under pandemins första fas, men öppnade sedan igen, dock 

med färre kunder än tidigare år. 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Stiftelsens verksamhet har påverkats väsentligt av den pågående Covid-pandemin. 

Med anledning av pandemin följer vi utvecklingen noga och analyserar löpande 

riskerna för vår verksamhet. Vi arbetar med att värna våra medarbetares och 

övriga intressenters hälsa och säkerhet och följer myndigheternas 

rekommendationer.  

 

 



Ledningsgrupperna 
 
Informationsgruppen 
  

Våren 2021 lanserade vi en helt ny webbplats för Hillesgården, med ett modernt  

gränssnitt och inbjudande design. Webbplatsen innehåller information om alla 

Hillesgårdens erbjudanden, och har kortfattad information på engelska och tyska 

för gäster från andra länder. 

 

Tre tidlösa affischer togs fram till Hillesgårdens affischtavlor, med budskap om 

restaurang, café samt behandlingar och träning. Några affischer producerades 

också för klädbutiken. 

 

Covid-pandemin har påverkat starkt. Vårens teaterföreställning och onsdags-

program fick ställas in helt, och på hösten genomförde vi ett mindre antal 

onsdagsföreställningar med begränsat publikantal. Arbetet med marknadsföring 

har därför även under 2021 varit mindre än vanligt. 

 

Bildspelet om Hillesgården har uppdaterats två gånger under året, och bilden i 

Klippans turism-bildspel har också uppdaterats. Fyra nyhetsbrev har skickats ut 

till stödmedlemmar och övriga prenumeranter.  

 

Programgruppen 
 

Programgruppen har arbetat med stor flexibilitet under året. Ett komplett 

onsdagsprogram togs fram för våren, men föreställningarna ställdes in på grund av 

Covid-pandemin. Inför hösten togs ett mer begränsat program fram och några 

föreställningar genomfördes. En programpunkt ställdes in på grund av snöstorm, 

och en föreställning ställdes in på grund av nya Covid-restriktioner.  
 

Sociala gruppen 
 

Med anledning av Covid-pandemin har besöksverksamheten minimerats. Vissa 

stödinsatser har dock gjorts under året, då för målgrupperna äldre och 

funktionsnedsatta i olika former. Dessa insatser har varit i form av assistans vid 

läkarbesök, hembesök, myndighetskontakter, transporter m.m. Sociala gruppen 

har även haft stödsamtal samt hjälp med tvätt, städning m.m. Vi har också utfört 

lättare hemfixarbete för äldre. 
 

Eko-odling 
 

Under säsongen har det odlats i full skala i odlingslådorna vid växthusen, vilket 

gav en god skörd. Dessa bäddar är anpassade så att alla kan vara med och odla. 

Det har odlats 7 olika tomatsorter, chili och melon i det större växthuset. Våren 

var kall och fuktig och det var svårt att få ut växter på friland. Kylan gjorde också 

att en del av de försådda plantorna frös efter utplanteringen i växthuset. 

 

Odlingen har en ny inomhuslokal som kallas ”Fröstugan”. Den används för 

förvaring och möjlighet att driva upp plantor. Växtbelysning har köpts in. 

Ytterligare belysning behöver utvecklas för att få bättre resultat. Bevattnings-

system har installerats på alla odlingar samt i växthus 2. En del av odlingen har 

inhägnats för att skydda grödorna mot skadedjur. 



 

Örtträdgården 
 
I örtträdgården odlades krydd- och medicinalväxter. En del av örterna användes 

till oljor, tinkturer, teer, salvor och schampo. Bland annat odlades ringblomma, 

johannesört, rölleka, mattram, kamomill, småborre, hjärtstilla, läkemalva, 

daggkåpa, gullris, timjan, isop, dragon, rosmarin, libbsticka, kvanne, vallört, 

salvia, malört, åbrodd, echinacea och lavendel.  

 

I annexet odlades svartrot, potatis, mangold, morötter, rödbetor, bondbönor, vax- 

och brytbönor, störbönor, persilja, gräslök, rödlök, gul lök, vitlök, silverlök, 

palsternacka, tomater, frilandsgurka, växthusgurka, rädisa och olika sallader.  

 

En del av skörden har varit bra och en del blev lite sämre. 
 

Park & Trädgård  
 

Minimalt med underhåll i rabatter har skett under säsongen. Vägar har hållits rena 

samt klippning av gräsmattor. En del av det planerade arbetet med föryngrings-

beskärning på vissa växter kunde inte göras eftersom det blev torka under 

vår/försommar. Torkan och för lite vatten gjorde också att fruktträden på eko-

odlingen blev hårt ansatta av löss och fick torkskador. Fruktträd och bärbuskar har 

blivit beskurna under året. 

 

Fastighet, verkstad, transport & anläggning 
 

Det har köpts in en skåpbil av märket Mercedes Vito och skåpbilen Renault har 

sålts. Vi har även hjälpt Odlingsgruppen och Parkgruppen med olika arbeten. 
 

Behandlingsgruppen 
 

Verksamheten fortsatte som tidigare men med färre kunder på grund av Covid-

pandemin.  
 

Träningsgruppen 
 

Under året har vi erbjudit yinyoga och qigong till våra kunder. Qigongen ställdes 

in både vår och höst. Yinyoga-kursen under våren kunde genomföras med ett 

mindre antal deltagare än tidigare. 
 

Konferens & Restaurang 
 
Antalet gäster har varit lite mindre på grund av Covid-pandemin. Det ökade på 

med frukostgäster som övernattade under sommaren. 

 

Vi har även jobbat mer aktivt att få ut information på Facebook och Instagram när 

det gäller våra helgluncher, kakor med mera. 

 

Mer grönsaker har kommit in till köket från vår odling. Under en stor del av 

sommaren behövde vi inte köpa in potatis och tomater. Vi fortsätter jobba mot att 

bli mer självförsörjande med grönsaker och att hitta nya leverantörer när det gäller 

närproducerat.  



 

Vi har fortsatt bra samarbete med de lokala leverantörerna Viking fågel, Övarps 

gårdsbutik och Per-Erik Bengtsson för att köpa in fågel, kött och grönsaker. 

 

Konsthallen 
 

Konsthallen har varit vilande under året på grund av läget med Covid-pandemin. 

Inga utställningar har arrangerats. 
 

Affärsgruppen 
 
Klädbutiken 
 

Försäljningen har fortsatt varit lägre än innan Covid-pandemin. Inköp har gjorts 

under året men i mindre skala. 

 

Kostymuthyrning 
 

Ingen större verksamhet under året.  
 

Butiken i restaurangbyggnaden 
 

Sortimenten förnyas hela tiden utifrån vad som ligger i tiden. Vår vision är att 

ständigt utöka med produkter som är hållbara utifrån rättvis handel och miljön. 

Två nya ekologiska märken som tillverkar leksaker har köpts in, nämligen 

märkena ÖkoNORM och BioBuddi. 
 

Biblioteket & Secondhand-böcker 
 

Utlåningen var blygsam. En sparsam men jämn ström av böcker kom in under 

året. Det säljs romaner, biografier, historia och deckare. Även en del faktaböcker. 
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