PROGRAM 2014
Det omvälvande trädgårdsåret
Vi börjar nu se resultatet av vårt Arvsfondsprojekt. Det känns härligt att se strukturen i trädgården ta form,
inte minst i de gångar som anlagts. Tack alla sponsorer som bidragit!
Lidret är monterat och klart för barnens behov och bevattningskran är monterad. Pallkragar för odling är
färdigmålade och de har blivit mer efterfrågade från förskolor och skolor än vad vi trott. Så småningom ska
även medlemmars barn och barnbarn få möjlighet att odla.
Upplands nio äppelsorter har planterats på en sida i spaljégången och en äppellund har anlagts nedanför
växthuset.
Stora stenar är på plats och ska namnges med hjälp av en geolog från Naturhistoriska riksmuseet.
Vi vill visa de fyra viktigaste sädesslagen och de som ska höstsås är på plats och växer fint.
Fundamenten till broarna ligger färdiglimmade i formar och är snart klara.
Jordkällaren har renoverats och fått ett nytt tak och belysning är framdragen. I gången till växthuset har
belysning installerats.
Vi har utöver det bidrag vi fått till projektet själva satsat på att renovera muren vid grönsakslandet och satt
järnbandskanter i Linnérabatten.
Våra marknader, inte minst en trevlig julmarknad, har bidragit till att vi har en stabil ekonomi.
Sammanfattningsvis har detta varit det mest händelserika året i vår visningsträdgård.
Lennart Froby/ordförande

Kallelse till ordinarie årsmöte 2014
med Åkersberga Trädgårdssällskap tisdag den 11 mars på restaurang Solbrännan. Mat serveras
kl.18.30 (kött, fisk). Subventionerat pris 100:- + dricka p/p. Årsmötesförhandlingar kl. 19.30.
Tipspromenad, lotteri. Anmälan (mat) till Ingalill Tauson, ingalill.tauson@telia.com eller
073 -781 78 33, senast 6/3. Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda en månad före årsmötet.
STYRELSE
Ordf.: Lennart Froby, 070 – 424 24 36
lennart.froby@tele2.se

Sekr.: Margareta Engardt, 540 231 09
margareta.engardt@hotmail.com

V. ordf.: Lisa Berglund, 073 – 036 04 57
lisa@kristoffersson.nu

Ledamot: Göran Eriksson, 540 606 32
Projektledare för Visningsträdgården
goran.erk@swipnet.se

Kassör: Marianne Åhlén, 540 658 89
fredenvagen@telia.com

Suppl.: Margaretha Nilsson,
070 - 712 80 78
nilsson_stava@hotmail.com
Suppl.: Åke Strid, 540 229 33
akestrid@telia.com

Ledamot: Ingalill Tauson 073 – 781 78 33
ingalill.tauson@telia.com

Välkomna till vår Visningsträdgård, Kantarellvägen 12, Åkersberga. Där kan du
sommartid träffa någon medlem lördagar och söndagar kl. 12 – 16.

