
Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap 2009 
 

 

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 

Vid utgången av 2009 hade vi 348 medlemmar varav 82 har betalt avgift som familjemedlem 

på samma adress som huvudmedlem. 

 

Funktionärer 

Ordförande                                Inger Ljunggren 

Vice ordförande                        Magdalena Fagerlund 

Kassör                                       Marianne Åhlén 

Sekreterare         Margareta Engardt 

Projekt Visningsträdgården      Göran Eriksson 

Övriga ledamöter        Göran Eriksson 

                                                   Elisabeth Schälander 

Suppleanter          Eva-Lena  Svanström 

          Peter Nou 

Valberedning                              Lennart Froby  (sammankallande) 

          Elisabeth Berglund 

Revisor          Jan Lindell 

           

Därtill har alla gruppledare varit adjungerade till styrelsen. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året genomfört 8 protokollförda och ett antal ej protokollförda 

arbetsmöten.  

 

Upplysning och information 

Södra Roslagen, Kanalen, Österåkers kommuns informationstidning, Vårt Österåker, med 

flera har skrivit om föreningens verksamhet. 

 

4 feb      Frökväll med årets frönyheter och rådgivning för nya och gamla medlemmar på 

Biblioteket. Start för cirkelkurs i Sådd och förkultivering 

19 feb    Årsmöte med förtäring och underhållning samt lotteri 

14 mars  Besök hos Rydells i Vallentuna. Vi fick se och lära om tulpanodling.    

25 april  Vårstädning på Länsmansgården  

Juni-juli Besök i privata trädgårdar runt om i norra Storstockholm bl a Ulla Hasselmark, 

Bente Fleck, Elsie Nilsson, Christina Lundin, Torsten Walderö och Mats o Berit Jeppsson. 

16 maj   Föreningarnas dag på Näsudden.  På initiativ av Runö folkhögskola och 

Naturskyddsföreningen till denna dag var vi med och visade upp oss  

30 maj   Vårmarknad Växtmarknad med rådgivning, lotteri och gödsel- o plantförsäljning 



12 sept Höstmarknad med Skördefest och föredrag av Titti Jöngren ordnat av Klimatsmart 

Österåker. 10-årsjubileum med middag på Länsmansgården. 

26 sept Höststädning Alla rabatter görs i ordning inför vintern  

17 okt  ”Orkidé 2009” Besök på Tulpanens hus  

2-13 nov Utställning i gångkorridoren, Åkersberga Bibliotek, för allmänheten om ÅTS 

verksamhet  

4 nov   Föredrag om ” Skuggans växter ”  med bildvisning av Henrik Morin på biblioteket.  

12 dec  Glöggparty ordnat av grönsaksgruppen i växthuset. 

 

Dessutom flera studiebesök på Länsmansgården från andra trädgårdsföreningar i Sverige 

Cirkelkursen i sådd och förkultivering genomförde 5 möten där Göran Eriksson gick igenom 

tidig sådd av perenner, sommarblommor, grönsaker och örter samt omskolning och skötsel av 

de små plantorna. Val av jord och utrustning gicks också igenom.  

 

Åkersberga Konstförening 

Till styrelsemötet den 26:e oktober inbjöds Konstföreningens ordförande, Torill Findeisen, för 

att höra henne beskriva sina och konstföreningens idéer om ett samarbete med ÅTS.  

”Trädgård och konst hör ihop”och ”Kulturarvet Länsmansgården” måste förvaltas 

gemensamt. Torill inbjöd till gemensamma temakvällar, aktiviteter, sommarprogram och 

gemensam marknadsföring. Projektledare för Länsmansgården Konst och Trädgård, 

ungdomsjobb som kommunvärdar under sommaren för Länsmansgården har framförts av 

henne som idé till kommunen. 

 

Visningsträdgården 

2009 var det tio år sedan trädgården började anläggas. Den 12 september firades Åkersberga 

Trädgårdssällskaps och Visningsträdgårdens tioårsjubileum. Jubileet firades i anslutning till 

höstmarknaden och Konsthallens höstsalong. I samarbete med Klimatnätverket i Österåker 

arrangerades ett välbesökt föredrag om ”Jordbrukets roll för klimatet”. Dagen avslutades med 

festmiddag i tält i trädgården med hemlagade soppor med ingredienser från 

Visningsträdgården och svampskogen. 

Grönsaksgruppens insatser med vårarbete och sommarskötsel gav Köksträdgården sin 

traditionella yppighet och goda skörd, trots att rådjuren deltog i skördandet – främst av 

betblast inkl. mangold.  

Örtagården har funnit sin form med goda insatser under vårmånaderna och måttligt 

underhåll (frånsett ogräsrensning) under sommaren. Gångflisen har kommit att bli en alltför 

bra grogrund för ogräs och självsådda örter och togs bort efter odlingssäsongen för att bytas 

mot ny 2010. 

Perennrabatterna, pionrabatten och rododendronlisten prunkade var och en vid sin tid 

med goda insatser av perenngruppen. 

Annuellrabatten förbereddes med tidig start med förkultivering och blev planterad med i 

huvudsak varma höst- och/eller solnedgångsfärger och blommade till långt in på hösten då 

frosten avslutade säsongen.  

I halva rosenlandet nedanför pionrabatten odlades fina eterneller av medlemmar ur 

grönsaksgruppen. 

Rosenrabatterna och frukt- och bärträdgården rensades hjälpligt, men här behövs det fler 

intresserade för vi ska kunna sköta och utveckla de delarna av trädgården.  

Vid höststädningen gjordes trädgården i ordning inför vintern; komposten kastades om och 

började rivas för att nästa säsong få nya väggar. 

Som vanligt var trädgården välbesökt under sommaren både vardagar, lördagar och söndagar. 

Som vanligt såldes plantor på Vårmarknaden och på Höstmarknaden skördeprodukter från 



köksträdgården, blommor från blomsterrabatterna och en del plantor från medlemmarnas 

trädgårdar. 

Under hösten kom vi igång med ett samarbete med Sjökarbyskolan, som har 

”Länsmansgården” som ett tema i alla klasser under hela läsåret. I trädgården planterade alla 

elever under en hektisk höstvecka drygt 4000 blomsterlökar, sponsrade främst av Weibulls. 

 

Samarbete  

Vi har samarbetat med Biblioteket, Naturskyddsföreningen, Klimatsmart Österåker, 

Hembygdsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, Åkersberga Växtförsäljning, Österåkers 

konstförening och Konsthantverkarna vid Länsmansgården. 

Ett stort tack till er alla för hjälp och samverkan! 

 

 

 

 

 

 

Åkersberga den 1 mars 2010 

Styrelsen för Åkersberga Trädgårdssällskap gm 

 

Inger Ljunggren 

 Ordförande 

 



 
 

 

 

 



 

 

 


