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Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap 2005 

 
Åkersberga Trädgårdssällskap 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 trädgårdsrådgivning på telefon. 

Medlemmar 

Under 2005 har 296 medlemmar betalt full avgift, ytterligare 102 har betalt avgift som familjemedlem 

på samma adress som huvudmedlem.  

Funktionärer 

Ordförande: Lennart Froby 

Vice ordförande: Åke Strid 

Kassör:  Thorvald Lidström 

Sekreterare: Therese Vestin 

Projekt Visningsträdgården: Göran Eriksson 

Övriga ledamöter: Göran Eriksson  

 Elisabeth Schälander 

Suppleanter: Magdalena Fagerlund 

 Jan Åhlén 

Valberedning:  Margareta Holmstrand, Bengt Fredriksson, Karin Nygaard 

Revisorer: Jan Lindell, Inger Moberg 

Revisorssuppleant: Inger Ljunggren 

Därtill har alla gruppledare i visningsträdgården samt Inger Ljunggren varit adjungerade till styrelsen.  

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året genomfört 6 protokollförda och ett antal ej protokollförda arbetsmöten  

 

Upplysning och information 

Södra Roslagen, Kanalen och kommunens informationstidningar Vårt Österåker och Sommar i 

Österåker m fl har skrivit om föreningens verksamhet.  

 

• 27 jan Ett välbesökt föredrag av Gunnel Carlsson från SVT:s trädgårdsprogram Gröna Rum.     

                     Arr. i samarbete med Föreningssparbanken. 

• 1 mars  Frökväll där vi botaniserade i de nya frökatalogerna.. 

• 19 mars Salix-plockning för flätning.  

• 23 apr Vårstädning och efterföljande korvgrillning på Länsmansgården. 

• 28 maj Trädgårdsresa ”Linné och kungsängsliljor” till Uppsala där bl.a. Linnés Hammarby,  
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 Linnéträdgården och Botaniska trädgården besöktes. 

• 4 jun  Vårbrukets dag på Länsmansgården, växtmarknad, loppmarknad och gödselförsäljning. 

• 9 juli Rosdag  ”Rosuppropet” på Länsmansgården arrangerat av POM (Programmet för odlad  

 mångfald). 

• 20 aug Besök i trädgårdar; två privata trädgårdar i Åkersberga samt Länsmansgården. 

• 10 sep Höstmarknad vid Länsmansgården. Försäljning av trädgårdsprodukter mm. 

• 17 sep Blåbärets dag med besök från Seglora Bär, demonstration, provsmakning mm. 

• 1 okt Höststäddag i Länsmansgården. Vi städade, skördade och åt gott. 

• 5 okt Föredrag av Göran Eriksson om trädgårdsbelysning, tips och visning av olika  

 belysningsattiraljer. Samarrangemang med Biblioteket och Vuxenskolan. 

• 9 okt Studiebesök där vi tittade på hur det praktiskt går till att ordna trädgårdsbelysning. 

• 21 okt Rhododendron och Azalea. Svante Hööge från Rhododendronsällskapet berättade om  

 sortval och rododendronodling i våra trädgårdar. 

• 22 nov Nya bilder från gamla kinesiska trädgårdar. Göran Eriksson visade bilder och berättade.  

 Samarrangemang med Biblioteket och Vuxenskolan. 

• 14 dec Gör ditt eget jularrangemang. Vi var hos Åkersberga Växtförsäljning och fick  

 julstämning genom att göra egna jularrangemang. 

Därtill har föreningen ordnat en tomatodlingskurs som förutom tomatplantor och kunskap till 

deltagarna även gav många tomatplantor till försäljning till föreningens medlemmar. Vi har även haft 

en trädgårdsjunta som bla annat diskuterat, sått perenner och gjutit vattenbad i cement i form av 

rabarberblad. Det har även genomförts tre blomstervandringar med temat hembygdens växter och 

trädgården vid Länsmansgården har fått ta emot en hel del studiebesök från andra trädgårdsföreningar. 

Visningsträdgården 

Ännu ett framgångsrikt år i Visningsträdgården – det sjunde sedan starten. Som alla tidigare år startade 

de sex arbetsgrupperna tidigt med planering, anskaffning av fröer, plantor och odlingsmaterial från 

välvilliga sponsorer. Sådd för sommarblomsrabatten, örtagården och köksträdgården började i mars 

och fortgick in i juni. Den här våren var det trångt i växthuset med tomatkursens alla plantor och bl.a. 

därför direktsåddes en del av sommarblommorna i annuellrabatten (årets tema var ”Trasmatta”). Trots 

det kunde sommarblomsplantor planteras på andra håll i trädgården – i rosrabatter och köksträdgården; 

ett litet överskott såldes på Vårbrukets dag. 

Under sommaren planterades träd och bärbuskar i fruktträdgården, bl a anlade vi en surjordsrabatt med 

bevattningssystem och planterade ett antal stora plantor av amerikanska blåbär. Vid parkeringen 

anlades en praktfull rododendronrabatt med stora plantor som vi fått av en av medlemmarna. 

Arbetsgrupperna var ungefär lika stora som tidigare år, dvs totalt uppemot 40 medlemmar, som arbetat 

i trädgården från vår- till höststädningen med dithörande skördefest i växthuset. Varje lördag och 

söndag visades trädgården för besökare och vid andra tider hade grupper beställt visningar. 

Trädgården var välbesökt de flesta helgerna – och förstås vid de årligen återkommande höjdpunkterna 

Vårbrukets dag och Höstmarknaden, då trädgårdsprodukter: plantor, grönsaker och honung såldes. 

 

Samarbete  

Vi har samarbetat med Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, 

Åkersberga Växtförsäljning, Österåkers Konstförening och Konsthantverkarna vid Länsmansgården 

och Biblioteket.  

Ett stort tack för allas er hjälp och samverkan! 

Åkersberga den 5 februari 2006 

Styrelsen för Åkersberga Trädgårdssällskap gm 

Ordförande/Lennart Froby 


