
 

 

Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap  

                              2011-01-01 –2011-12-31 

               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 2011 bestod Åkersberga Trädgårdssällskap av 312 medlemmar samt 89 

medlemmar, som har betalt avgift som familjemedlem på samma adress som huvudmedlem. 

Medlemsavgiften har varit 300 kronor plus 30 kronor för familjemedlem. 

Funktioner                                                                                                                                   

Ordförande   Lennart Froby                                                                                          

Vice ordförande  Lisa Berglund                                              

Kassör    Marianne Åhlén                                                                             

Sekreterare   Margareta Engardt                                                                    

Ledamot, Projekt Visningsträdgården Göran Eriksson                                                          

Suppleanter   Inger Ljunggren                                                                                                           

                         Åke Strid                                                              

    Bente Fleck                                                                             

Valberedning   Gunila Mossberg         

    Elisabeth Martin                                                                                                                                                                       

                                              Inger Moberg (sammankallande)                

Revisor   Jan Lindell                                                                                                                                 

Revisorssuppleant  Thorgun Anderson 

Pga. att endast 5 personer valdes in i styrelsen utsågs 3 personer i ställt för 2 som ersättare. 

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                                                                                                            

Södra Roslagen, Kanalen, Hemträdgården med flera har skrivit om föreningens verksamhet. 

Aktiviteter under året                                                                                                                               

8 febr. Frökväll med årets frönyheter och rådgivning för gamla och nya medlemmar på           



 Biblioteket, Göran Eriksson berättade och visade bilder och nya frökataloger.                                                                                                                           

22 febr. Sanning eller myt när det gäller marknadens stora utbud av påsjordar. Föredrag

  av Tom Eriksson, lärare och forskare vid SLU.                                                                                                                   

8 mars            Årsmöte med förtäring, tipspromenad, lotter och bildvisning i Åkersberga Växt-   

 försäljnings lokaler.                                                                                                             

31 mars Kan man äta sån´t? Åke Strid berättade och visade bilder om ätliga och oätliga 

 svampar.                                                                                                                                                

27 april  Sol eller Skugga? Planering på växternas villkor. Föredrag av Torsten Wallin.                                                                                                                                                    

8 juni  Utflykt till Malmsjön och Stavs äng. Åke Strid berättade och demonstrerade växter.     

11 juni Bussresa till Löta Trädgårdscenter, Julita Trädgård o. täckodlare Börje Remstam.                                                    

 Under perioden juni – augusti besöktes olika trädgårdar  (Lennart Froby, Elisabeth

 Schälander, Torsten Wallin Rödlöga Enskär,  ”Rosenön” Rummarö),  

 Smedby kolonilottonråde och Sundviks köksträdgård.                                             

25 sept. Välbesökt svamputflykt i samarbete med Naturskyddsföreningen, Öster åker 

 Åke Stid demonstrerade och berättade i skogarna kring Domarudden.                             

2 okt. firades ÄPPLETS DAG  i samband med Konst i Roslagen med utställning och 

 bestämning (pomolog Görel Kristina Näslund ) av medlemmarnas äpplen, redskap för  

 äppelskörd samt med café med äppelbakverk.                                                                

5 dec. Anna Fleck tog emot oss på Berga Blommor och demonstrerade olika konstverk med

 hjälp av växter/blommor för att fira/pynta den kommande julen.                                  

11 dec. Välbesökt och smakrikt glöggparty i Växthuset anordnades av grönsaksgruppen.   

Dessutom anordnades sedvanlig Vår- och Höstmarknad samt Kanalens dag och förstås vår- och 

höststädningsdagar.                                                                                                                                      

Medlemmarna tipsades även om olika arrangemang, utflykter, demonstrationer med trädgårdstema, 

via årsprogrambladet, meddelanden på hemsidan, via e-mail och på Visningsträdgårdens 

anslagstavla. 

Under året har ÅTS´s ordförande Lennart Froby invalts som ledamot i Riksförbundet Svensk 

Trädgårds styrelse.                                                                                                                             

Åke Strid utsågs till Trädgårdens eldsjäl 2011 och firades på Älvsjömässan, Nordiska Trädgårdar. 

Åkersberga Trädgårdssällskap presentade honom med boken ”Se Blomman” av Kerstin Ekman och 

Gunnar Eriksson 

Länsmansgården/Visningsträdgården besöktes av andra trädgårdsföreningar. Klasser från Sjökarby-                                                

skolan besökte trädgården vid flera tillfällen. Jourverksamhet hölls lör.-sön. under juni-augusti.                                                     

Hemsidan, framtagen av Marcus Åhlén och Inger Ljunggren har ett nytt domännamn www.abts.se 

och öppnades i februari/mars 2011. Margareta Engardt skriver in löpande information.                                                                                                                

Visningsträdgården                                                                                                                                

Grönsaksgruppen började våren med att planera kvarteren, beställa frö, sättlök och sättpotatis och 

förkultivering i mars-april. Jorden förbereddes med hästgödsel före frilandssådd, sättning och 

plantering i landen och frilandssådd under maj och början av juni. Växthuset fylldes med stora 

krukor med tomater, chili, paprika m fl växthusgrödor, som fick trängas med en konstutställning 

http://www.abts.se/


under sommaren. Sommarskötsel med gallring, ogräsrensning och vattning gav fina plantor med 

god skörd, som gav bra intäkter på höstmarknaden. 

Örtagårdsgruppen startade som vanligt med ett par träffar för att inventera fröbehovet. I 

mitten av april gjordes första sådden hemma hos deltagarna och i slutet av månaden började 

arbetet i Visningsträdgården med fler sådder och omskolning i växthuset. Våren är en bråd tid 

med rensning, omplanteringar av för stora perenner, klippning av isophäck och lavendeln 

samt förbättring av jorden. Lite senare vidtog frilandssådd av vissa kryddväxter som i år fick 

sin plats i runda centrumrabatten. Pumpaplantorna i spaljén utvecklades inte lika bra i år som 

de brukar. Arbetet med att ersätta helgonörten med lavendel fortsatte. Sticklingarna från förra 

hösten hade vuxit sig stora.  

Annuellrabatten började planeras i februari. Som inspirationskälla hade vi en bild av en 

ganska enkel rabatt i rosa och vitt, som var som en romantisk dröm.  Vi lade till blålila och 

lite gult som kontraster. För att få höjd placerade vi ut enkla ”torn”, som luktärtor fick slingra 

sig upp i. För planteringens inramning satte vi en kantvegetation med återkommande grupper 

av svansfjädergräs. Resultatet blev bra trots en ganska traditionell uppbyggnad av en 

färgsamstämd och vacker rabatt, som höll sig fin till en bra bit in på hösten.  

Klematisrabatten söker fortfarande sin form med färgkombinationer av perenner runt 

respektive sex klematisarter. Pionrabatten väntar på stationära stöd inför en prunkande vår- 

tidig sommarsäsong. I de nyväckta rosenrabatterna var det full fart med ogräsrensning, 

förflyttning av rosor till artegna rabatter (centifolia, gallica, rugosa m.fl). De nyköpta New 

Dawn prunkade runt blomsterbågen nedom annuellerna. I rododendronlisten rensades icke-

surjordsväxter bort. Två nya rododendrer inköptes och vårdades ömt och planeras att växa 

som rododendronträd vid schackspelet.  

Frukt och bärgrupp var en tänkt ny grupp för året. Tyvärr har inte så många visat intresse 

ännu. Under året har trots det två äppelträd planterats. Bergius för att det är Upplands 

landskapsträd och Särsö för att det är en lokal sort från Österåker. 

Under senhösten genomfördes en rördragning till grafikstugan, vilket ramponerade det mesta 

av odlingarna där. I samband med detta tippades några lass jord i parkeringsslänten, där rosor 

avses planteras 2012. 

Samarbete                                                                                                                                                              

Som tidigare år har vi fortsatt samarbetet med Biblioteket, Naturskyddsföreningen Österåker, 

Studieförbundet Vuxenskolan, Åkersberga Växtförsäljning, Österåkers Konstförening och 

Konsthantverkarna vid Länsmansgården.                                                                                                                                

Ett stort tack till er alla för hjälp, samvaro och samverkan!  

Åkersberga den 29 febr. 2012                                                                                                       

Styrelsen för Åkersberga Trädgårdssällskap gm                                                                             

Lennart Froby                                                                                                                                                                                  

ordförande 

                                                                            


