PROGRAM 2021

Dahlior i Visningsträdgården. Foto: Lars Valentin
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Tack för trädgårdsåret 2020!
Det har varit ett märkligt år, men vårt sällskap har varit lyckligt lottat eftersom vi trots en
allvarlig pandemi har kunnat träffas i vår Visningsträdgård och arbeta tillsammans utomhus och
på smittsäkert avstånd.
Vi har också kunnat arrangera både vår- och höstmarknad som varit mycket uppskattade
eftersom våra besökare har kunnat köpa närodlade, ekologiska växter och grödor. Försäljningen
har gett ett inte obetydligt tillskott i vår ekonomi. Tack alla ni som bidragit. Vi var tyvärr tvungna
att ställa in inte mindre är 11 programpunkter under 2020. Så kommer det nog att bli även 2021
och det här programmet är därför ovanligt tunt och preliminärt. Vi hoppas att coronaläget
förbättras så att vi får möjlighet att anordna utflykter och sammankomster igen. Information om detta kommer att
finnas på vår webbplats.
Som medlem har du möjlighet att komma till våra uppskattade marknader och sälja egna produkter, exempelvis
blommor, kransar, frön, grönsaker, frukt m.m. Du väljer själv om du vill behålla inkomsterna eller låta
trädgårdssällskapet ta del av dem.
Många av oss som arbetar i visningsträdgården och ordnar sammankomster och utflykter har kommit upp i mogen
ålder. Vi hälsar yngre medlemmar välkomna till både administrativa uppgifter och praktiska göromål. Om du är
intresserad att hjälpa till, hör av dig till någon av oss i styrelsen, se nedan.
Medlemskapet i Åkersberga Trädgårdssällskap innebär automatiskt medlemskap i vår riksorganisation Svensk
Trädgård. Detta innebär en hel del förmåner, se rutan här under.
Vi förmedlar information och ev. ändringar i programmet via vår webbplats, www.abts.se (abts är en förkortning av
ÅkersBerga TrädgårdsSällskap).
Lars Valentin
Ordförande

Medlemsförmåner
6 nr/år av medlemstidningen Hemträdgården
Rabatt på föredrag och sammankomster anordnade av ÅBTS
10% rabatt hos Åkersberga Växtförsäljning
Rabatter hos ca 30 företag enligt lista i slutet av medlemstidningen nr 1 och 4 och på www.tradgard.org.
Nyckel för att få rabatt är ditt medlemskort, ha det alltid med dig!
Inbetalningskort och medlemskort skickas tillsammans med tidningen nr 6 i nov-dec.

Åkersberga Trädgårdssällskap
Hemsida: www.abts.se

Facebook: Länsmansgården - Åkersberga trädgårdssällskap

Styrelse:
Ordförande: Lars Valentin 070 – 540 88 48
lars.valentin@erpe.se
V. ordf.: Lisa Berglund Kristoffersson,
073 − 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu
Kassör: Kersti Kallin Jansson 0734 – 33 82 82
kersti.kallin.jansson@telia.com
Sekreterare: Elsy Nilsson, 073 - 669 10 03
elsy41nilsson@gmail.com

Ledamot: Åke Strid, 070 – 663 05 89
akestrid@telia.com
Ledamot: Inga-Lill Tauson, 070 − 781 78 33
ingalill.tauson@telia.com
Suppl.: Margaretha Nilsson, 070 −712 80 78
nilsson_stava@hotmail.com
Suppl.: Marianne Åhlén 0706 – 879 546
fredenvagen@gmail.com

Gruppledare för studie- och arbetsgrupperna i Visningsträdgården:
Annueller: Ami Morin, 076 – 254 43 44
Barnens Trädgård: Lennart Froby, 070 − 424 24 36
Dahlior: Hans Sköld, 070 – 552 46 23
Köksträdgården: Kerstin Berg, 073 – 716 25 26

Perenner: Elsy Nilsson, 073 – 669 10 03
Rosor: Ingalill Tauson, 070 − 781 78 33
Trädgårdsbesök: Margaretha Nilsson 070 − 712 80 78
Örtagården: Åke Strid, 070 − 663 05 89
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PROGRAM 2021
Kallelse till ordinarie årsmöte

Vårmarknad

Tisdag 16 mars, samling kl. 18.00.
Restaurang Solbrännan, Österskär.

Söndag 6 juni, kl. 12-15.
Visningsträdgården
Försäljning av prydnadsväxter,
tomatplantor m.m. från trädgården och
från medlemmar.
Rädda bina! Naturfalken – artkunskap om
du så önskar. Lotteri, guidning i
trädgården kl. 13 m.m. Samarrangemang
med Naturskyddsföreningen och
Vuxenskolan.

Under förutsättning att restriktionerna för
covid-19 har hävts gäller följande:
Mat serveras kl. 18.30 till subventionerat
pris, 100 kr/person, exkl. dricka. Anmälan
(kött/fisk) till Ingalill Tauson,
070 - 781 78 33 ingalill.tauson@telia.com
senast 11 mars.
Årsmötesförhandlingar kl. 19.30.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på
hemsidan, www.abts.se.
Eventuella motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast en månad före årsmötet.
Kontakt: Lars Valentin, 070 – 540 88 48
lars.valentin@erpe.se
Om covid-19-restriktionerna är för stränga
för ett årsmöte enligt ovan, kommer
mötet att senareläggas. Information om
detta kommer att lämna via mail och på
vår webbplats, www.abts.se
Vi tipsar om Nordiska Trädgårdar på
Älvsjömässan (om den blir av…)
Rabatterat inträdespris för medlemmar.
Information och Kod finns i
Hemträdgården nr 1 och 2.

Vårstädning
Söndag 25 april kl. 10 visningsträdgården
Efter höst och vinter behöver
visningsträdgården snyggas till. Alla
medlemmar är välkomna att hjälpa till!
Vi bjuder på lättare förtäring.
Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson
073 – 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu

Kontakt: Lisa Kristoffersson
073 – 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu

Rosens dag
Fredag 2 juli kl. 13:30
Guidad visning av Visningsträdgården kl.
14. Sker i samarbete med Vuxenskolan.
Kontakt: Inga-Lill Tauson 070-781 78 33
ingalill.tauson@telia.com
Vi påminner om Sommarmötet
20 – 22 augusti
Riksförbundet Svensk Trädgård har
sommarmöte som i år utgår från Gotland.
Mer info i Hemträdgården nr. 1 och 2.

Kanalens dag
Söndag 29 augusti
Marknad, servering, aktiviteter och
underhållning på Ekbacken.
Besök oss i vår monter på västra sidan av
kanalen. Vi informerar om vår verksamhet
och visar trädgårdsprodukter.
Kontakt: Lars Valentin, 070 – 540 88 48
lars.valentin@erpe.se
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Höstmarknad
Söndag 5 september kl. 12-15.
Visningsträdgården
Skördefest med tillfälle att handla
grönsaker, rotfrukter, perenner,
snittblommor. Lotteri. Samarrangemang
med Naturskyddsföreningen med
fågelholksbygge, Österåkers
Biodlarförening och Vuxenskolan.

Året som gått, 2020

Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson
073 – 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu

Äpplets dag
Lördag-söndag 25-26 september kl. 10-16
Åkersberga Växtförsäljning
Återigen anordnar
Åkersberga
Växtförsäljning i
samarbete med vår
förening två dagar i
äpplets tecken.
Äppelutställning,
beredning av äpplen, spiralskalning,
äppeltryck för barnen, provsmakning av
äppelprodukter. Sortbestämning av
pomolog Mats Brokvist kl. 11-15. Max 3
sorter/person.
Beskärning av fruktträd i teori och praktik,
Jan Åhlén, kl. 11 och 14.
Kontakt: Jan Åhlén, 073-241 89 86
fredenvagen@gmail.com

Höststädning
Söndag 17 oktober kl. 10.
Visningsträdgården
Trädgården behöver rensas från vissna
blad och grenar och förberedas för
vintervila. Alla välkomna att hjälpa till.
Vi bjuder på något att äta.
Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson
073 – 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu

Foto: Elisabeth Andersson

