
 

 

     Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap  

                              2014-01-01 – 2014-12-31 

               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 2014 bestod Åkersberga Trädgårdssällskap av 352 medlemmar               

(341, år 2013) samt 94 familjemedlemmar (95, år 2013), boende 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                                     

   Ulla Eklundh                                                         

Valberedning  Barbro Svärd  (sammankallande)                

          Elsy Nilsson   

Kerstin Bunge Ericksson   

Revisor   Jan Lindell                                                                                                                                 

Revisorssuppleant  Thorgun Anderson 

Därtill har alla gruppledare varit adjungerade till styrelsen.   

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året genomfört 10 protokollförda och ett antal ej protokollförda 

arbetsmöten. 

Upplysning och information  

Södra Roslagen, Kanalen, Hemträdgården, Välkommen till Österåker med flera har skrivit om 

Trädgårdssällskapets aktiviteter. Biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan har annonserat 

och informerat om föreningens verksamhet. 



Programaktiviteter under året 2014.  

 30 jan. Beskärning – inte bara äppelträd. Föredrag med bildvisning av trädgårdsrådgivare 

 Ann-Catrin Thor från Riksförbundet Svensk Trädgård.  Samarrangemang med 

 Vuxenskolan och Åkersberga bibliotek.                                                                                                          

3 mars Frösådd och förkultivering. Föredrag av Göran Eriksson, ansvarig för 

 Visningsträdgården. Samarrangemang med Vuxenskolan och Åkersberga bibliotek.                                                                

11mars Årsmöte med förtäring, tipspromenad, lotter och bildvisning i Restaurang Solbrännan.          

2 april            ”Att odla dahlior – lättare än man tror”. Representanter från Svenska 

 Dahliasällskapet www.svenskdahlia.se delade med sig av sina kunskaper om 

 dahliaknölen. Samarrangemang med Vuxenskolan och Åkersberga bibliotek. 

4 maj Barnens tur att odla i pallkragar på Visningsträdgården. Se www.abts.se och se 

 under Bilder i den blå listen! 

15 maj Örtagården bjöd in att studera ogräset som florerade i kala ytor i Visningsträdgården. 

31 maj Vårmarknad med Invigning av Barnens trädgård. 

 Karin Berglund, Lasse Krantz och Lennart Froby invigningstalade.  

 Musikunderhållning, trädklättring och aktiviteter för barn. Bergartsutställning. 

 Försäljning av plantor, honung, lotteri. Samarrangemang med Konstföreningen, 

 Naturskyddsföreningen och Vuxenskolan. 

15 juni  De vilda blommornas dag, Samarrangemang med Naturskyddsföreningen, Österåker. 

28-29  juni Tusen trädgårdar anordnades över hela Sverige för tredje året. Vår Visningsträdgård 

rustades och besökare guidades bland odlingarna.  

29 juli Vår trädgård besöktes av 40-talet vänner från Tertu/Åbo. Guidad rundvandring bland 

alla rabatter uppskattades, liksom äppelmust i den påfrestande värmeböljan. Vi erhöll 

en vacker ros ´Tove Jansson´ och välkomnades på återbesök till Finland. 

Juni-aug. besöktes olika närliggande trädgårdar i samarrangemang med Vuxenskolan:                                                                          

 12 juni, Ulla Eklundh Linnévägen 11, Österskär, 

 1 juli, Besök på Stora Benhamra, Vada Brottby,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 6 juli, Rosutflykt till Stockholmsrosens ordf. Kerstin Bergman, 

 16 juli, Linnea Ehrenström, Stråkv. 3, Österskär, som visade sin fältspatgruva, 

 12 aug. Renate och Yngve Quist, Össebyv. Åkersberga,                                                    

 19 aug. Ingalill Tauson, Åkerstorpsvägen 29, Åkersberga.   

30 aug. Medverkade i Kanalens dag. 

28 sept. Svampexkursion. Under ledning av Åke Strid letades svamp i Naturreservatet 

 Tranvik. Kolossala mängder av trattkantareller, svart och rödgul trumpetsvamp fyllde 

 snart besökarnas korgar. Besöket avslutades med en svamputställning, som Åke 

 arrangerade. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen och Vuxenskolan.                                                        

4 okt. Plantbytardag. Medlemmar bytte plantor med varandra. Samtidigt sålde Jenny Wik 

Norling, www.fron-och-sant.se, egna lökar till rabatterat pris. 

4 nov. Trädgårdsmästarens genvägar. Föredrag med bildvisning med Linda Schilén       

 www.uterummet.se. Samarrangemang med Vuxenskolan och Åkersberga bibliotek.                    

27 nov.  Året i trädgården. Tiotalet fotograferande medlemmar visade bilder från sina egna 

 trädgårdar. Samarrangemang med Vuxenskolan och Åkersberga bibliotek.                                

13-14 dec.  Julmarknad. Försäljning av egentillverkade kransar, blomgrupper, lotteri, loppis, 

 honung och glögg. Samarrangemang med Österåkers Konstförening 

http://www.svenskdahlia.se/
http://www.abts.se/
http://www.fron-och-sant.se/
http://www.uterummet.se/


Dessutom anordnades dagar för vårstädning, höststädning samt extra arbetsdagar, när behov fanns.  

Under juni månad skapades en NY rabatt nedanför pionlisten. Medlemmar inbjöds att plantera och 

ansvara för egna Dahlior. Intresset var stort och snart växte rabatten hög och färggrann. 

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

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

på Visningsträdgårdens anslagstavla. 

Åkersberga Trädgårdssällskap var i år nominerat till Blå Vågen stipendiet tillsammans med andra 

föreningar i Österåker. Vi är stolta och glada att Åkersberga Trädgårdssällskap erhöll Blå vågen 

stipendiet, 100 000 kr i samband med Kanalens dag. 

Barnens Trädgård 
 

Under året har uppbyggnaden av Barnens Trädgård fortsatt enligt projektplan. Vi har fått upp 

ett bullerskydd mot Norrtäljevägen och en gärdesgård mot Sjökarbyvägen. Vi har fått golv 

och tak till ett utomhusklassrum och i den nyrenoverade ladan blir det ett mindre klassrum till 

vänster innanför ytterdörren. Diket har snyggats till och en damm har byggts i övre delen av 

det (närmast infarten). Sten- och bergartsutställningen har färdigställts och vi har odlat havre, 

råg, korn, vete och lin i pallkragar. 

Biodlarföreningen har byggt en visningsbikupa med tillhörande information som är mycket 

uppskattad bland både stora och små besökare. 

 

Odling i pallkragar är grundstommen i Barnens Trädgård. Ett antal skolor och förskolor samt 

barn och barnbarn till medlemmar har odlat. Det har vuxit bra, i en del till och med så bra att 

vi fått klippa fram gångar och grannarnas odlingar. Nu är pengarna från arvsfonden slut och 

projektet ska redovisas men arbetet med utveckling och odling i Barnens Trädgård fortsätter 

förstås. 

 

Hemsidan  

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

Margareta Engardt som skribenter. Domännamnet är www.abts.se. Vi finns nu också på Facebook: 

Åkersberga Trädgårdssällskap Länsmansgården.                     

Samarbete  

Samarrangemangen med Studieförbundet Vuxenskolan har förflutit väl med kulturarrangemang 

och studiegrupper, för vilka medel har inkommit.  

ÅTS har samarbetat med Naturskyddsföreningen Österåker i motståndet mot Österåkers kommuns 

planer att bebygga området Näs/Täljöviken. Som tidigare år har vi fortsatt samarbetet med 

Biblioteket, Åkersberga Växtförsäljning, Österåkers Konstförening och Konsthantverkarna vid 

Länsmansgården samt Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen, Österåker.        

Samarbetet har inneburit utbyte av erfarenheter, givit ömsesidiga tips och kunskap samt inneburit 

några gemensamma program punkter.  

 

http://www.abts.se/


Verksamhetsberättelse för visningsträdgården 2014   

Grönsaksgruppen: Säsongen började med planering och fröbeställning. Under februari och mars 

förgroddes en del fröer. Odlingsbäddarna förbereddes under våren. I maj/juni sådde vi på friland. 

Förgrodda plantor sattes ut. I växthuset odlades bland annat tomater, chili och gurkor. Under 

sommaren vattning och ogräsrensning. På höstmarknaden sålde vi våra odlade grönsaker.   

 Örtagårdsgruppens säsong sträckte från frögenomgång och -beställning den 14/2 till höstarbetets 

avslutning den 6/10. Från 14/4 träffades vi på måndagar. Från mitten av april såddes annueller och 

perenner i växthuset. Våra basilikor i krukor utvecklades fint i det varma sommarvädret. Isophäcken 

hade övervintrat dåligt och ersätts med sticklingar av lavendel. Spaljén för pumporna som vackert 

inramat soffan vid flaggstången blåste sönder 2013 och den saknades av många besökare. I den runda 

mittrabatten planterades en stamform av silverpil (Salix alba var. sericea). Etiketter har kontrollerats 

och ersatts och nya skrivits. Vid ett par lite festligare eftersitsar ordnades sillsexa och krabbfest, den 

senare för att fira att ÅTS fått Blå Vågen-stipendiet.  

Perenngruppen: Vi har skött underhållet med att rensa, vattna, kantskära och hålla klematis-

rabatten snygg. Året som gick var det så mycket annat som hände på Länsmansgården, så vi 

"perenner" engagerade oss mycket i det. T.ex. då ladan skulle tömmas och även då det skulle grävas, 

där vi hade material och växter. Perennfolket var också mycket med i de andra rabatterna som pion-, 

ros-, vår- rabatterna, rododendronlisten, samt rabatten som Elisabeth Schälander skapat. Många tycker 

att det är lärorikt att medverka överallt på Länsmansgården.   

 Annuellgruppen: Våra planer för sommarrabatten 2014 var en mycket röd rabatt med inslag av vita 

blommor. Senare visade det sig bli en mycket vit rabatt med inslag av röda blommor. På något sätt var 

de vita blommorna kraftigare och blommade längre än de röda, så intrycket blev mer vitt än rött. Även 

i år hade vi stor hjälp av rosenperenngruppens flitiga rensning och vattning, som vi tackar för.   

 Rosengruppen:  9 st. nyinköpta rosor planterades i den nya delen av stora rosrabatten. Austin 

rosor/Moderna Buskrosor: ´Susan William –Ellis´ och ´Crown Princess Margareta´.  Paulsen/Moderna 

buskrosor: ´Ghita Renaissance´, ´Nadia Renaissance´, ´Lea Renaissance´, ´Bonita Renaissance´, ´Clair 

Renaissanc´. Moderna buskrosor: ´Climbing Bonica´  och ´Jaqueline du Pres´. Ett finskt trädgårds-

sällskap gav oss Årets ros i Finland, 2014, Pimpinellrosen ´Tove Jansson´, som planterades i stora 

rosrabatten. Vi grävde bort merparten av den rosa flocknävan. Digitalisplantor planterades. Kant-

stenarna runt rabatterna ersattes med kantgrävning. Rosenrabatten fick ett tillskott av nya vårlökar.   

Dahliagruppen: Ett gäng Dahliaentusiaster har efter föredraget om Dahlior på biblioteket, bildat ny 

grupp. Halvmånen nedanför Pionrabatten togs i bruk, och bearbetades till en upphöjd bädd. Vi har 

gödslat, lagt på jord och kompost. Dahliaknölar inköptes och förodlades av medlemmarna, tre av varje 

sort, med olika färger och höjder. Vid planteringen var en del dahlior gängliga! (Vi lärde oss att inte ha 

bråttom med att börja förgro!) En låda med små ynkliga frösådd Dahlior planterades och det lyckades.  

Det var nog ingen som kunde tro att det skulle bli något, det var lite trögt i början men det blev över 

förväntan!  Under sommaren så blev det rensning, vattning och stöttning. När frosten kom grävdes 

knölarna upp. Nu är det spännande att se hur många som klarat vinterförvaringen!   

  Ett stort tack till alla medlemmar för hjälp, samvaro och samverkan under året 2014!
  

Åkersberga den 16 februari, 2015                      Genom ordförande  Lennart Froby 

Styrelsen för Åkersberga Trädgårdssällskap 

                                       



                                                                            

 


