
 

 

     Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap  

                              2012-01-01 – 2012-12-31 

               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 2012 bestod Åkersberga Trädgårdssällskap av  328 medlemmar samt 95  

stycken, 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                                                        Ingalill Tauson                                                                      

Ledamot, Projekt Visningsträdgården Göran Eriksson                                                          

Suppleanter   Bente Fleck                                      

   Åke Strid                                                        

Valberedning                         Gunila Mossberg         

   Elisabeth Martin                                                                                                                                                                       

                                             Inger Moberg (sammankallande)                

Revisor   Jan Lindell                                                                                                                                 

Revisorssuppleant  Thorgun Anderson 

Därtill har alla gruppledare varit adjungerade till styrelsen.   

Styrelsemöten                                                                                                                                       

Styrelsen har under året genomfört 7  protokollförda  och ett antal ej protokollförda 

arbetsmöten. 

Upplysning och information                                                                                                            

Södra Roslagen, Kanalen, Hemträdgården med flera har skrivit och Biblioteket har 

annonserat och informerat om föreningens verksamhet. 



Aktiviteter under året                                                                                                                             

7 febr. Frökväll, Göran Eriksson berättade och visade bilder och nya frökataloger.                                                                                                                           

22 febr. Köksträdgårdens fröjder. Föredrag av trädgårdskonsulent Lise-Lotte Björkman           

13 mars         Årsmöte med förtäring, tipspromenad, lotter och bildvisning i Restaurang Solbrännan.         

27 mars Tomater och vitlök. Föredrag av Åke Truedsson, trädgårdsodlare mot det nyttiga                                                                                                                                     

2 juni   Bussresa till familjerna Roos´ och Knutssons Trädgård och Linuddens plantskola                                                                                                                                                       

10 juni           Båttur med m/s Rödlöga till Arboretum Lassas Hagar, Sten Ridderlöv, Rödlöga.                   

15 juni           Besök hos Sture Järpemo, Överbo, Björklinge  och  Christina Jansson, Rånäs                                                                                                                                                                                       

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

 Inger Bergström, Bert Roberger, och Magdalena Cerha)                                                                                              

25,  27sept. Trädgårdsbelysning Göran Eriksson, teori och praktik.                                                                                      

30 sept.          Svamputflykt. Åke Strid                                                                                                  

4 okt. Vårblommande lökväxter. Föredrag Jenny Wik Norling, från Frön och sån´t.                   

6 nov.             Eldboll och Arktisk snö. Föredrag av Åke Strid, Malaysias och Singapores växter.                       

8 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 årsprogrammet, meddelanden på hemsidan, via e-mail och på 

Visningsträdgårdens anslagstavla. 

Visningsträdgården deltog 11 och 12 augusti i evenemanget 1000 Trädgårdar, som lockade många 

förtjusta besökare, c:a 150 stycken. 

Åkersberga Trädgårdssällskap var nominerat till Österåkers Miljöpris 2012 tillsammans med 4 

andra föreningar i Österåker. Priset erhölls av Karsvretagruppen.  

Hemsidan, Marcus Åhlén, har under året givit uppskattad kortkurs i hantering av hemsida. Den är 

nu i bruk med Åke Strid (bildmakare), Lisa Berglund, Elsy Nilsson och Margareta Engardt som 

skribenter. Domännamnet är www.abts.se.  

Under hösten har ”Barnens trädgård - Ett klassrum utomhus” planerats av en projektgrupp 

bestående av Lennart Froby, Lisa Berglund, Maria Rosén, Sanna Jonsson och Annelie Österberg. 

Projektplan har utarbetats (se hemsidan), ansökan avseende medel till att iordningsställa 

trädgårdsytan för barn och funktionshindrade lämnades in till Allmänna Arvsfonden i december 

2012 (se hemsidan www.abts.se).  

ÅTS har varit aktiv i undertecknande av propåer i miljönätverket Karsvretagruppen med syftet att 

Karsvreta Träsk blir ett naturreservat. Åke Strid har medverkat med sina kunskaper om träd och 

växter i flera av Karsvretagruppens utflykter.  

Samarrangemangen med Studieförbundet Vuxenskolan har förflutit väl med Kulturarrangemang 

och Studiegrupper för vilka medel har inkommit.  

http://www.abts.se/
http://www.abts.se/


 

 Visningsträdgården 2012 

Under vintern byggde Skärgårdsgymnasiet en ny kompostanläggning åt oss. Den levererades i maj, 

men iordningställdes först inför höstarbetena i trädgården. Under våren förbereddes gödselstacken 

med plattläggning  sydost  om växthuset. 

Akers Friskola odlade en skolträdgård med sommarblommor och grönsaker i det f d eternellandet 

nedanför Örtagården. 

Grönsaksgruppens säsong började med planering av odlingsytorna. Frön, sättlök och sättpotatis 

beställdes. Förkultivering i mars-april. Frilandssådd i maj-juni. Då kunde vi också sätta ut plantor. 

Växthuset fylldes med stora krukor med bl.a. tomater, chili och gurkor. Gallring och ogräsrensning 

under sommaren. Några grödor blev förstörda av rådjur. På höstmarknaden hade vi många fina 

grönsaker att sälja. 

Vid första träffen i Örtagårdsgruppen i början av mars beställdes nya fröer. Sådden påbörjades den 

16 april i växthuset, och därefter träffades gruppen varje måndag kl. 14 eller 15 t.o.m. den 1 oktober. 

Krukorna med myntor flyttades till växthusets varma framsida. Vi fortsatte att ersätta isophäckarna 

med rotade lavendelsticklingar från förra året och nya sticklingar planterades. Årets stora innovation 

var att ca 140 st. växter fick permanenta etiketter. 

Perennrabatten fick ett fint tillskott med plantor, inköpta på Ängssäters plantskola, färgkompatibla 

med de 6 bestånden av clematisen, som tidigare planerats.  Vi har investerat i två nya clematis som vi 

planterat med omsorg. Pionrabatten kräver också sitt med gödsling, rensning och inte minst 

uppbindning av de tunga blommorna, i tid. Men den fantastiska blomningen ger lön för mödan. Vi 

ska även namnge de olika sorterna framöver såväl i perenn- som i pionrabatten. 

Rododendronrabatten hade en kort och intensiv blomning med de sura marktäckarna, som trängdes 

om plats. 

Annuellrabatten började planeras i februari. I år bestämde vi oss för en vit rabatt med mörka (så nära 

svart vi kom) inslag. En enkel traditionell uppbyggnad i romber med det högsta i mitten och lägre utåt 

mot långsidorna. En del blommade över fortare än vi tänkt oss men t.ex. Rosenskära, Blåklint, Vädd 

och Timvisare blommade fint långt in på hösten. Vi tyckte själva att rabatten blev den vackraste på 

flera år. 

Inventering, identifiering och omflyttning av rosorna i de olika rabatterna har utförts under året.  Vi 

har fått hjälp av rosenexperten och tidigare medlemmen i rosen- och perenngruppen Margareta 

Holmstrand som har varit mycket intresserad och oss behjälplig att benämna de olika rosorna.  Dessa 

har nu namngivits och fått skyltar av trä. För övrigt förstås rensning,  gödsling, klippning och 

ogräsbekämpning. 

Frukt- och bärgruppen har klippt fruktträden vid två tillfällen vår och höst. Nedanför växthuset sattes 

två nya äppelträd, Bergius och Särsö, 2011. Tyvärr dog Särsöträdet under vintern 2012 och det får bli 

tredje gången gillt för det.  

 



Barnträdgård har börjat planeras och en projektgrupp har skickat in en ansökan till Arvsfonden för att 

få medel till att skapa en sådan. Kommunen har 2012 stött projektet med 15 000 kr. Skolor och dagis 

runt omkring har aviserat sitt intresse av att medverka/odla i en barnträdgård.  

Samarbete                                                                                                                                                              

Som tidigare år har vi fortsatt samarbetet med Biblioteket, Åkersberga Växtförsäljning, 

Österåkers Konstförening och Konsthantverkarna vid Länsmansgården.                         

Samarbetet med Konstföreningen Österåker, Hembygdsföreningen, Naturskyddsföreningen 

Österåker har givit ömsesidiga tips och inneburit gemensamma arrangemang.  

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

Åkersberga den 10 mars 2013                                                                                                      

Styrelsen för Åkersberga Trädgårdssällskap 

genom 

Lennart Froby 

Ordförande 

                                                                            


