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Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap
2015-01-01 – 2015-12-31
Åkersberga trädgårdssällskaps syfte är:
Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård
Åkersberga trädgårdssällskap är anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bland annat innebär att
medlemmarna får tidningen Hemträdgården och fri rådgivning per telefon.
Medlemmar
Vid utgången av 2015 bestod Åkersberga Trädgårdssällskap av 360 medlemmar, (352, år 2014) samt 98
familjemedlemmar (95, år 2014), boende på samma adress som huvudmedlem.
Medlemsavgiften har varit 300 kronor plus 30 kronor för familjemedlem.
Funktioner
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Lennart Froby
Lisa Berglund
Marianne Åhlén
Margareta Engardt
Ingalill Tauson
Göran Eriksson t.o.m. den 10 mars, 2015
Åke Strid, fyllnadsval f.o.m.10 mars, 2015
Suppleanter
Margaretha Nilsson
Ulla Eklundh
Valberedning
Barbro Svärd (sammankallande)
Elsy Nilsson
Kerstin Bunge Ericksson
Revisor
Jan Lindell
Revisorssuppleant
Thorgun Anderson
Därtill har alla gruppledare varit adjungerade till styrelsen.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året genomfört 9 protokollförda och ett antal ej protokollförda arbetsmöten.
Upplysning och information
Åkersberga Turistinformation i Åkersberga Centrum. Tidningarna Mitt i, Kanalen, Hemträdgården och
”Välkommen till Österåker” med flera har informerat, annonserat och skrivit om Trädgårdssällskapets
aktiviteter. Biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan har annonserat och informerat om föreningens
verksamhet.

2
Programaktiviteter och föredrag i Samarrangemang med Vuxenskolan och Biblioteket, under året 2015.
26 jan.
Inte bara honung. Filmkväll. Under de senaste fem åren har miljontals bin dött. Filmen tog oss
med på en resa till biodlare för att ta reda på varför.
17 febr.
Frösådd och förkultivering. Föredrag av Göran Eriksson, ansvarig för Visningsträdgården.
Presentation av årets frönyheter. Demonstration och inventering av frökataloger.
10 mars
Årsmöte med förtäring, förhandlingar, tipspromenad, lotteri i Restaurang Solbrännan.
14 april
” Rosor”: Henrik Morin, biträdande projektledare för Rosuppropet (POM) berättade om
odlingsvärda rosor med lång odlingshistoria.
19 maj
Gammelekar och Vårblommor. Promenad med Åke Strid på Ängsholmen. Kvällsfika vid havet.
23 maj
Vårmarknad. Medlemmar sålde egna plantor. Musikunderhållning med Christina Nordstrand,
Lotteri. Barnaktiviteter. Samarr.med Biodlarföreningen.
31 maj
Barnens trädgårdsdag. Barnen planterade en fjärilsrestaurang. Undersökte komposten och la
ned en äggkartong för att se, vad som skulle hända vid träffen på hösten i Visningsträdgården.
2 juni
Upplands geologi. Geolog Åke Johansson från Naturhistoriska Riksmuseet berättade om och
demonstrerade olika bergarter i vår mineralutställning i Visningsträdgården.
14 juni
De vilda Blommornas dag. Vid Nordens officiella årliga blomstervandring fick vi lära oss om
vilda växter av entusiasten Åke Strid. Vi startade i Ekbacken. Flera arter av t.ex smörblommor
demonstrerades. Fika på närliggande lekplats.
Juni-aug.
besöktes olika närliggande trädgårdar i Samarrangemang med Vuxenskolan:
10 juni, Olle och Boel Attehall, Bromsvägen 35, Åkersberga
13 juni, Karin Nygaard, Hödervägen 13, Österskär
24 juli, Sturehofs slott, Sjövillan, Norsborg
4 aug. John Witt, Bergshamravägen 211, Riala
10 aug. Ingegerd Metz, Linnévägen 9, Österskär
14-16 aug. Femton medlemmar i ÅTS åkte till Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte i Dalarna
med Avesta som mötesplats. Ett digert program i tre dagar mötte oss. Guidad tur i en intressant
barockträdgård i Staberg bl.a. På lördagen erbjöds två val av bussutflykter till närliggande privata
trädgårdar bl.a. till bekanta Carl Larsson gården och Stora Hyttnästrädgården. Kvällen avslutades
i det renoverade nedlagda Järnverket, med intressant utställning, Avesta Art och god middag.
30 aug.
ÅTS medverkade i Kanalens dag, informerade om vår verksamhet, fångade nya medlemmar.
27 sept.
Svampdag. På grund av frånvaron av svampar ute i närliggande marker fick vi i stället se, lukta,
smaka på och lära oss om otroligt många olika svampar i en svamputställning i växthuset, som
Åke och Erna trots allt hittat under sina ideliga rekognoseringar efter svamp.
3 okt.
Äpplets dag och försäljning av blomsterlökar. Inbjudna pomologer bestämde äppelsorter,
Äppelutställning. Äppellekar och Avsmakning av olika äppelprodukter.
Samtidigt sålde Jenny Wik Norling, www.fron-och-sant.se, egna lökar till rabatterat pris.
3 nov.
Omställning – Varför och till Vad? Pella Thiel från Omställningsverket berättade om och gav
tips om hälsosamma lokalsamhällen, som som fungerar utan fossila bränslen www.omställning.net
11 nov.

Permakultur och urban utveckling . Trädgårdsmästare Dante Hellström berättade om hur man
fångar och lagrar energi föe att skapa ett fossilfritt samhälle. (www.permakultur.se).

23 nov.

”Där ingen kunde tro – att något kunde gro” ÅTS´s förbundsdirektör Inger Ekrem visade bilder
från en annorlunda trädgårdspärla på norska västkusten, anlagd på en kal ö (www.florogfjare.no).

12-13-dec.

Julmarknad. Stort intresse med goda intäkter rönte årets julmarknad med försäljning av egna
kransar, blomgrupper, lotteri och glögg. Samarrangemang med Österåkers Konstförening.
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Dessutom anordnades som vanligt dagar för vårstädning, höststädning samt extra arbetsdagar, när behov fanns.
Medlemmarna tipsades även om olika arrangemang och nyinsatta program, utflykter och demonstrationer med
trädgårdstema via årsprogrammet, meddelanden på hemsidan, via e-mail och på Visningsträdgårdens anslagstavla.
Ett uppskattat besök från Nacka Värmdö Trädgårdssällskap inträffade den 5 juli. Medlemmarna guidades runt och
fröjdades åt blomsterprakten, mångfalden och Caféets frestelser.
Andra besök från ideella föreningar i Åkersbergatrakten höll oss sysselsatta liksom jourverksamheten lördagsöndag under juni-augusti
Hemsidan
Den är i bruk med Åke Strid (bildmakare) och Margareta Engardt som skribent. Domännamnet är www.abts.se.
Vi finns nu också på Facebook: Åkersberga Trädgårdssällskap Länsmansgården.
Samarbete
Samarrangemangen med Studieförbundet Vuxenskolan har förflutit väl med kulturarrangemang och
studiegrupper, för vilka medel har inkommit.
ÅTS har samarbetat med Naturskyddsföreningen Österåker i motståndet mot Österåkers kommuns planer att
bebygga området Näs/Täljöviken. Ett yttrande till Österåkers kommun avs. utbyggnad av Näsängen har inlämnats
till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Se Hemsidan under ”Dokument” 2015, www.abts.se
Som tidigare år har vi fortsatt samarbetet med Biblioteket, Åkersberga Växtförsäljning, Österåkers Konstförening
och Konsthantverkarna vid Länsmansgården samt Naturskyddsföreningen, dess barnorganisation Natursnokarna
och Hembygdsföreningen, Österåker.
Samarbetet har inneburit utbyte av erfarenheter, givit ömsesidiga tips och kunskap samt inneburit några
gemensamma programpunkter.
Barnens trädgård

Aktiviteterna i Barnens Trädgård har varit i full gång. Till den här säsongen iordningsställdes fler pallkragar.
Nu har vi 16 kragar i området närmast rosenvallen och 21 i området på andra sidan bäcken. I det första
området odlade elever från närliggande skolor och förskolor och i det andra området barn och barnbarn till
medlemmar. Natursnokarna (Naturskyddsföreningens barnverksamhet) anlade en ”fjärilsrestaurang” och
ungdomar från avgångsklassen i Skärgårdsgymnasiets restauranglinje odlade kryddor i ett par pallkragar.
Själva hade vi i undervisningssyfte de fyra vanliga svenska sädesslagen samt i år även bovete, som dock inte
lyckades så bra.
Vi har satt upp segel till tak på uteklassrummet och klassrummet i ladan har fått väggfasta bänkar. Vi har
införskaffat en ”gå på lina” anordning som vi monterar upp mellan två träd, vid olika engagemang.
Den balansbana som i år byggts upp runt busklabyrinten har visat sig vara en mycket lyckad och populär
satsning.
Det är roligt och stimulerande att fler och fler hittar till vår trädgård. Det finns fortfarande utrymme för fler
ivriga unga odlare.
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Verksamhetsberättelser för Visningsträdgårdens arbetsgrupper
Grönsaksgruppen: Årets säsong började i januari med planering och beställning av fröer. Förgroning av en

del fröer gjordes i februari. Odlingsytorna iordningsställdes under tidig vår. I maj och juni sådde vi på
friland. Vi satte också ut förgrodda plantor.En del plantor t.ex tomat,chili och gurka sattes i krukor, som
ställdes i växthuset. Vattning och ogräsrensning under sommaren. På höstmarknaden sålde vi alla grönsaker.
Sommarblommegruppen: I år var planerna för vår sommarrabatt att den skulle vara mycket blå, med
inslag av lime och ljust gul. Efter vissa problem med fröerna och efter en kall, sen vår var våra plantor
ovanligt små när de planterades ut. Men efter god omvårdnad tog de sig så småningom. Många av de gula
blommarna blev mer gula än limefärgade och de lyste på långt håll. Vi fick mycket hjälp av rosenperenngruppen att sköta om vår rabatt.
Örtagårdsgruppen: Efter fröbeställning i februari startade vi sådden i växthuset i mitten av april. Därefter
träffades vi varje måndag och eftersom hösten var varm höll vi på t.o.m. den 26 oktober. Basilikorna i
krukor utvecklades bra, trots att sommarvädret inte var så fint som föregående år. Silverpilen som
planterades i runda rabatten i fjol hade tagit sig bra och växte kraftigt och fick beskäras. Vi fortsatte att
ersätta de gamla isopplantorna i häckarna med lavendel med sticklingar, satta förra hösten. Nya sticklingar
är satta för plantering nästa år. Då många perenner som stått i 17 år har blivit alltför stora har en föryngring
påbörjats. De gamla plantorna tas upp, jorden förbättras och en mindre del återplanteras. Tyvärr har vi
fortfarande inte någon spaljé vid flaggstången och därför vi har inte heller haft någon soffa där. Tills vidare
används den rabatten till suckulenter. Soluret i lavendelrabatten försvann tidigt på året.
Perenngruppen: Gruppen började tidigt (april) och höll på länge(oktober) denna säsong som vädermässigt

varit lite annorlunda. Vi har som vanligt haft många träffar föar att lära mer om hur man skapar och
underhåller en perennrabatt. De första gångerna planerade och förberedde vi rabatten, många växter har vi
bedömt som bra, andra har vi flyttat och en del nyanskaffningar har vi gjort. Vi gräver, rensar och vattnar
hela säsongen. En viktig del är lunchrasten, då vi går igenom, vad vi hunnit göra och vad vi behöver fortsätta
med veckan därpå. Resultatet av vårt arbete har blivit mycket uppskattat av besökare både i kommunen och
av olika grupper och föreningar på utflykt.
Rosengruppen: Mycket arbete med ogräsrensning efter en regnrik vår och försommar. God tillväxt av alla

rosor efter en mild vinter och allt regn. God effekt av gödning till en del svagväxande rosor med 1dl
Blomstra till 10 liter vatten/planta i slutet av maj. Vi avslutade med kantgrävning och ogräsrensning i alla
rosrabatter så sent som i mitten av oktober. Totalt finns nu ca 75 st rosor och ca 45 st olika
sorter. Rosenvallen mot parkeringen prunkar med blomning hela sommaren, liksom med olika bär och
ogräs.
Dahliagruppen: Även detta år har vi förodlat, planerat och förberett jorden, skrivit nummerlappar och

slutligen planterat. Blomningen var lite ynklig till en början. Men senare blev det så otroligt vackert. Under
sommaren träffades vi för att rensa, binda upp, luckra, kantskära och vattna. Vid varje träff har vi
tillsammans med de andra grupperna hafr trevliga, informativa, givande kaffestunder, där vi delat och
diskuterat olika trädgårdsfrågor.
Ett stort tack till alla medlemmar för hjälp, samvaro och samverkan under året 2015!
Åkersberga den 15 februari, 2016
Styrelsen för Åkersberga Trädgårdssällskap

Lennart Froby
Ordförande

