
 

 

     Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap  

                              2013-01-01 – 2013-12-31 

               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 2013 bestod Åkersberga Trädgårdssällskap av 341 (328 st., år 2012) 

medlemmar samt 96 (95) familjemedlemmar, 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   Margaretha Nilsson                                     

   Åke Strid                                                         

Valberedning  Barbro Svärd          

   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 8 protokollförda och ett antal ej protokollförda 

arbetsmöten. 

Upplysning och information  

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

Studieförbundet Vuxenskolan har annonserat och informerat om föreningens verksamhet. 



 

Aktiviteter under året.  

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

5 mars Lyckopiller. Frösådd och förkultivering i växthus. Föredrag av Ulla Hasselmark, 

författare och fotograf med trädgård som specialitet. Samarr. med Vuxenskolan och 

Biblioteket.                                                                

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

16 april Upplands flora. Föredrag av Joakim Ekman, botanist, redaktör för Upplands Flora.        

27 april Kurs i ympning av äppelträd. Teori och praktik, Pomolog Håkan Svensson  

25 maj  Torpvandring i Trastsjöskogen. Vandring tillsammans med Hembygds och 

Naturskyddsföreningen i fritidsområdet kring Trastsjön och Södersjön. Samarr. med 

Vuxenskolan 

Juni-juli besöktes olika närliggande trädgårdar (med Rödlöga till Gällnö: Anders och Kerstin 

Rörbys ”Sparrissafari”, Bosse Lidén ”Surjordsväxter”, Petra Lindvall ”Hur en trädgård 

blir till”, Petra Johansson, Ursula Richter, Kinna Lundin, Margareta Engardt). 

2-4 aug  Trädgårdsbesök i Göteborg: Botaniska Trädgården, Peter Korns trädgård se 

korns.garden@gmail.com, Furets plantskola se bo.herdersson@telia.com samt två 

privata trädgårdar, en med fuchsior och en med rosor. 

29 sept Svampexkursion. Åke Strid. Samling Täljö station.                                                                                             

6 okt  Äpplets dag. Utställning, kafé och marknad.  

21 okt Trädgårdens växter och form. Föredrag av trädgårdsdesigner Åsa Adolfsson. 

13 nov Costa Rica och Panama. Åke Strid berättade och visade bilder.                    

Samarrangemang med Vuxenskolan.                                                                                    

7 dec-8 dec  Julmarknad tillsammans med Österåkers Konstförening.                                                 

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

höststädningsdagar.                                                                                                                                      

Medlemmarna tipsades även olika arrangemang och nyinsatta program, utflykter, demonstrationer 

med trädgårdstema via årsprogrammet, meddelanden på hemsidan, via e-mail och på 

Visningsträdgårdens anslagstavla. 

Åkersberga Trädgårdssällskap var även i år nominerat till Österåkers Miljöpris 2013 tillsammans 

med 4 andra föreningar i Österåker. Priset erhölls av Österåkers scoutförening. 

Hemsidan, Marcus Åhlén, har under året givit uppskattade kortkurser i hantering av hemsida. Den 

är nu i bruk med Åke Strid (bildmakare), Lisa Berglund, Elsy Nilsson, Göran Eriksson och 

Margareta Engardt som skribenter. Domännamnet är www.abts.se. Nu (2013) anknuten till 

föreningens nya sida på Facebook. 

ÅTS har varit aktiva i undertecknande av propåer i miljönätverket Karsvretagruppen med syftet 

att Karsvreta Träsk skulle bli ett naturreservat. Åke Strid har medverkat med sina kunskaper om 

träd och växter i flera av Karsvretagruppens utflykter.  

ÅTS har även samarbetat med Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen Österåker i 

motståndet mot Österåkers kommuns planer att bebygga området Näs och Täljöviken. 

mailto:korns.garden@gmail.com
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http://www.abts.se/


Samarrangemangen med Studieförbundet Vuxenskolan har förflutit väl med kulturarrangemang 

och studiegrupper, för vilka medel har inkommit.  

Visningsträdgården 2013 

Samarbete                                                                                                                                                              

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

Konstförening och Konsthantverkarna vid Länsmansgården samt Naturskyddsföreningen och 

Hembygdsföreningen, Österåker. Samarbetet har givit ömsesidiga tips och inneburit gemensamma 

arrangemang.  

Annuellgruppen: Efter förra årets nästan helt vita rabatt var vi tidigt överens om att rabatten 2013 

skulle vara färgsprakande. Det blev blommor i stark gult och orange med blå inslag. Rabatten stod 

fin långt in i september trots någon tidig frostnatt. Vi har haft stor hjälp av rosenperenngruppen med 

rensning och vattning mm – det tackar vi för! 

Grönsaksgruppen: Gruppen startade odlingsåret med att planera vad som skulle odlas. En del frön 

förgroddes i mars-april. Såbäddarna ordningsställdes. Runt hela odlingen satte vi upp nät som skydd 

mot rådjuren. I maj-juni sådde vi på friland och satte ut förgrodda plantor. Tomat-, paprika-, chili-, 

Physalis- och gurkplantor krukodlades i växthuset. Under sommaren var det ogräsrensning och 

vattning. Vi fick stor skörd som såldes på Kanalens Dag och höstmarknaden. 

Perenngruppen: Mycket ideellt arbete har utförts av ett gäng entusiastiska medlemmar. Vid varje 

sammankomst har vi haft en fikarast då vi samtidigt resonerat om olika trädgårdsfrågor, studerat 

böcker och informerat varandra om våra erfarenheter gällande olika arter.  Vårrabatten grävdes om 

med nya vårblommande växter, som införskaffades från egna trädgårdar och från Åkersberga 

trädgårdsförsäljning. Dvärgmandeln togs bort, då de hade infiltrerat andra vårblommande växter. I 

höstrabatten planterades funkia och lavendel längs kanterna. Pionerna prunkade efter att ha ansats 

och rensats från ogräs och stöttats. Klematisrabatten kräver fortfarande en stramare planering av 

växter, som kompletterar klematisen. Rododendronlisten längs parkeringen har föryngrats och alla 

tidigare satta markperenner har planterats om. I den nyanlagda lunden med uppstammade 

rododendron vid schackbrädet har vi rensat bort sly och lagt presenningar över parksalladen inom 

ett stort område mot grannen. 

Rosengruppen: Under sommaren ogräsrensning, gödsling och koll av lus- och stritangrepp. En ny 

rabattdel som förbinder Rugosarabatten med en äldre del med francofurtana-rosor anlades. Följande 

nyinköpta rosor planterades: ’Stanwell  Perpetual’ (spinosissima-ros) , ’Mme Boll’ (portlandros), 

’Tuscany Superb’ (gallica-ros), ’Martin Frohbisher’ (rugosa-ros), ’Fru Dagmar Hastrup’ (rugosa-

ros), ’Roseraie de l´Hay’ (rugosa-ros) och ’Ausgreens Winner’ (modern buskros (”Austinros”), 

hybrid av Mary Rose). 

I slänten vid parkeringen sattes 30 st rugosa-rosor av sorterna ’Thérèse Bugnet’, ’ Louise Bugnet’ 

och ’Roseraie de l´Hay’. 

Örtagårdsgruppen: Rutinarbetena med frösådder i Örtagården gick som vanligt med 

fröbeställning, sådd i växthuset, omskoning och utplantering. Huvudsakligen gällde det ettåriga 

kryddväxter. Sådden av nya perenner var mindre lyckad (dålig groning). Vi fick Weibulls sex olika 



basilikasorter som planterades separat i stora krukor som placerades på skifferplattor i hörnet mot 

huvudbyggnaden. Resultatet blev mycket lyckat. Krukorna med myntor stod som tidigare längs 

växthusväggen och utökades med ett par nya inköpta. Stödet för pumporna som blåste sönder förra 

året ersattes med ett tillfälligt av armeringsjärn men tillväxt och skörd blev inte lika bra som vanligt. 

Varje år sätts sticklingar av lavendel och isophäckarna ersätts efter hand med lavendel. 

En stor förändring till det bättre var renoveringen av gångarna. Den gamla flisen togs bort och 

ersattes med krossad sten och i kanterna sattes järnband. Gångsystemet blev nu mer tilltalande och 

underhållet underlättas avsevärt. 

Barnens Trädgård.  I april -13 fick vi det glädjande beskedet att vi beviljats pengar ur Allmänna 

Arvsfonden, 700 tusen kronor plus ytterligare 1,1milj för ett bullerplank under förutsättning att vi 

fick bygglov. Arbetet tog sen snabbt fart. Hela trädgården fick ett gångsystem för att det skulle vara 

lätt att ta sig fram även för rörelsehindrade. En mur byggdes och mellan parkering och mur la vi 

upp en vall där vi planterade rosor, bärbuskar och smultron. Vi fick ett lider med en förrådsdel och 

en lite växthusdel som monterades upp. En trekantig yta i vinkeln mellan 276:an och Sjökarbyvägen 

planerades, en ställning till en äppeltunnel byggdes och vi hann innan vintern påbörja planteringen 

av äppelspön, som ympats under våren. En utställning med uppländska stenarter placerades runt 

informationstavlan, råg och höstvete såddes i pallkragar och jordkällaren hann precis renoveras 

innan vintern kom. 

 

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

Åkersberga den 16 januari 2014                                                                                                                    

Styrelsen för Åkersberga Trädgårdssällskap 

Genom: 

 

Lennart Froby 

Ordförande 

                                                                            


