
 Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap 

   2018-01-01 – 2018-12-31  

                 Åkersberga trädgårdssällskaps syfte är:   

      Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård 

Åkersberga trädgårdssällskap är anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bl.a. 

innebär att medlemmarna får tidningen Hemträdgården och fri rådgivning per telefon. 

Medlemmar: Vid utgången av år 2018 bestod Åkersberga Trädgårdssällskap av 501 

medlemmar varav 115 familjemedlemmar (år 2017 var det 392+109) boende på samma 

adress. Medlemsavgiften har varit 300 kronor plus 30 kronor för familjemedlem. 

 Funktioner 

 Ordförande Lennart Froby 

Vice ordförande Lisa Berglund 

Kassör Marianne Åhlén 

Sekreterare Elsy Nilsson 

Ledamot Ingalill Tauson 

Ledamot Åke Strid 

Suppleant Margaretha Nilsson 

Suppleant Lars Valentin 

Valberedning Bettan Andersson (sammankallande)

 Hans Sköld 

Revisor Jan Lindell 

Revisorssuppleant Thorgun Andersson 

Därtill har alla gruppledare varit adjungerade till styrelsen.  

Styrelsemöten: Styrelsen har under 2018 haft 10 protokollförda styrelsemöten. 

Upplysning och information.  Åkersberga Turistinformation i Åkersberga Centrum, 

Lokaltidningarna Mitt i och Kanalen och ”Välkommen till Österåker” med flera har 

annonserat och skrivit om ÅTS´s aktiviteter.                                                                                    

Programaktiviteter / föredrag under 2018 i samarrangemang med 

Vuxenskolan, Åkersberga Växtförsäljning och Biblioteket. 

Måndag 12 februari. I min trädgård vill jag vara Karin. Elisabeth Svalin Gunnarsson 

berättade om Karin på Sundborn, hennes trädgård och konstnärskap. Åkersberga bibliotek. 



Onsdag 7 mars. Rosor. Krister Cedergren från Cedergrens plantskola i Skåne tog oss med på 

en resa i rosornas värld. I samarbete med Åkersberga Växtförsäljning. 

Tisdag 13 mars. Årsmöte på restaurant Solbrännan i Österskär. 

Onsdag 11 april. Trädgårdsdammar. Föredrag av Olle Fernström från Garden Aquatica AB på 

Åkersberga bibliotek. 

Torsdag 17 maj. Medlemskväll på Åkersberga Växtförsäljning. 

Söndag 20 maj. Utflykt till Ängsholmen vid Kyrkfjärden i Rydboholm. 

Söndag 27 maj. Vårmarknad. 

Söndag 10 juni. Konst och trädgårdsresa. Dagsutflykt med buss i Sörmland i samarbete med 

Österåkers Konstförening. 

Söndag 17 juni. De vilda blommornas dag. Utflykt till fuktmarker och skog söder om Täljö. 

Söndag 17 juni. Barnens dag på Länsmansgården. 

Söndag 1 juli. Tusen Trädgårdar/ Rosens dag.  

Tisdag 14 augusti. Modelljärnvägens Hus. En dagsutflykt till Modelljärnvägens hus (Alunda) 

med dess fina trädgård och besök på Landqvists handelsträdgård på hemvägen. 

Söndag 2 september. Höstmarknad och 20-års-jubileumsfirande med föreläsning om 

dahlior av Elisabet Svalin Gunnarsson och stort tårtkalas. 

Lördag - Söndag 22-23 september. Äppeldagar på Åkersberga Växtförsäljning där vi deltog 

med flera aktiviteter. 

Onsdag 3 oktober. Växternas Språk. Föreläsning med Tom Eriksson på Åkersberga 

Växtförsäljning. 

Måndag 19 november. Åren som gått i visningsträdgården. Visningsträdgårdens grupper 

berättade i ord och bild hur trädgården vuxit fram genom de 20 åren. 

Lördag 15 december 11-17 och Söndag 16 december 11-16. Julmarknad. 

Dessutom anordnades som vanligt dagar för vårstädning, höststädning samt extra 

arbetsdagar när något speciellt skulle göras. Vi har haft ett par besök av andra 

trädgårdsföreningar och ibland har vi haft spontana visningar av speciella odlingar. Vi deltog 

som vanligt i Kanalens Dag och i år även på Berganatta i december för att sälja vår bok. 

2018 firade föreningen 20-års-jubileum och med anledning av det har Åke Strid skrivit en 

fantastisk bok om vad som hänt under de 20 åren.  Den kom oss tillhanda i oktober och finns 

till försäljning för den som önskar. 



Inom projektet Vida (förkortning av Välj – Inkludering – Delaktighet - Aktivitet) hade vi i våras 

god hjälp framför allt med tyngre sysslor av en man från Vida-projektet vid ett par tillfällen. 

Hemsidan nås på www.abts.se eller via Face-book: Åkersberga Trädgårdssällskap 

Länsmansgården. Lars Valentin sköter nu sen något år tillbaka vår hemsida vilket vi är 

mycket glada för.  

Samarbete. Samarrangemangen med Studieförbundet Vuxenskolan har förflutit väl med 

kulturarrangemang och studiegrupper, för vilka medel har inkommit. Vi har som tidigare 

samarbetat med Biblioteket, Åkersberga Växtförsäljning, Österåkers Konstförening, 

Österåkers Biodlarförening, Naturskyddsföreningen med Natursnokarna och 

Hembygdsföreningen. Samarbetet har inneburit utbyte av erfarenheter, givit ömsesidiga tips 

och kunskaper och fler gemensamma aktiviteter har genomförts. 

Visningsträdgården 

Visningsträdgården och Länsmansgården är i ständig utveckling. Konstföreningen har låtit 

göra ytterligare en gång som går från cafét längs örtagården mot Handverksstugan och 

vidare nedanför Dahliarabatten och ansluter till befintlig gång vid Antikstugan. Denna slinga 

ska få markbelysning. Fyra av de stora träden är nu belysta. Konstföreningen har också satt 

upp en förrådsbyggnad på vänster sida om grönsakslandet där vi disponerar en sektion till 

våra gräsklippare.  

Samtliga arbetsgrupper träffas på torsdag förmiddag mellan ungefär tio och ett. Vi brukar 

vara mellan 15 och 20 personer där alla arbetar efter sin förmåga. Träffarna har varit trevliga 

och effektiva och avslutas alltid med medhaft fika. Alla är hjärtligt välkomna!  

Verksamhetsberättelser för Visningsträdgårdens arbetsgrupper 2018: 

Barnens trädgård: Skolodlingarna har löpt på som vanligt. Nytt för i år har varit att det nya 

äldreboendet på Kantarellvägen har odlat i tre pallkragar. Humleplantor sattes vid 

humlestörarna i juni. Lin och de fyra vanliga sädesslagen har odlats även i år. Jordkällaren 

där tak och bortre gaveln farit illa har reparerats och i vinter används den för att förvara 

Dahliaknölar men planen för jordkällaren är att vi ska visa hur mat förvarades före 

kylskåpens tid. 

Målet för Barnens Trädgård är att man på ett roligt och informativt sätt ska kunna ta till sig 

kunskap och som en del av detta har vi tagit fram ett antal skyltar som nu är uppsatta. 

”Kolets kretslopp”, ”De fyra sädesslagen”, ”Fotosyntesen”, och ”Vattnets kretslopp i 

naturen” är exempel på skyltarnas rubriker. 

Grönsaksgruppen: I februari började säsongen med planering och fröbeställning, under mars 

förgrodde vi tomat och chili och under april gurka, pumpa och squash. Odlingsytorna 

förbereddes, potatis sattes och grönsaker såddes i maj. Förgrodda plantor planterades i 

http://www.abts.se/


krukor i växthuset. Under sommaren som var varm och torr fick vi vattna mycket. Skörden 

blev bra och vi hade mycket att sälja på höstmarknaden. 

Örtagården: Gruppen träffades första gången i slutet på mars för att diskutera planerna för 

året i Örtagården. Vi beställde 13 frösorter från Impecta. Vi blev inte nöjda med resultatet, 

flera fröer var ”svåra ” och grodde inte och någon som Sötflockeln (sötningsmedlet Stevia) 

grodde men vissnade ner ev. på grund av försumlig vattning. Henna och Rysk rot tillhör 

växter som vi vill ha i vår odling men som vi inte fick upp i år. Kanske nytt försök 2019 både 

med dessa och med Stevia som vi gärna vill kunna visa våra besökare. Sommarkyndel och 

Svartsenap grodde fint och växte bra. En ny trevlig art var Blåverbena som vi fick rikligt med 

plantor av. Det är en indiansk medicinalväxt som borde ha en chans att överleva eftersom 

den uppges vara flerårig. I år blommade för första gången vår Svartrot. Den blev effektfull 

med en grenig blomställning, 70 cm hög och med mängder av svartröda blommor.  

Lavendelplantorna klipptes redan vid första utomhusträffen och de under Silverpilen extra 

hårt. Resultatet blev en riklig blomning. Rutinarbetet under sommaren har varit som vanligt, 

rensning, ansning och gallring av stora plantor. Den torra sommaren inverkade inte alltför 

mycket på växterna, de flesta är perenner och många kryddväxter växer normalt på torr 

mark. Vi fick dock vattna en del framför allt på de nyplanterade växterna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Linnérabatten: Linnerabatten börjar bli lite svårarbetad då flera växter efter nyplanering för 

några år sedan börjar bli stora och inkräktar på varandra samtidigt som ogräset frodas. Vi har 

dock gjort ett par ordentliga genomgångar så läget är under kontroll. Linnean har blommat 

rikligt även i år och har klarat sig bra tack vare att den ibland har vattnats. 

Annuellgruppen: Eftersom vi firade 20-års-jubileum bestämde vi oss för en färgstark och 

sprakande rabatt som vi kallade Jubileums-eld. I år lämnade vi cirklarna och gick tillbaka till 

att plantera i romboida rutor. Vi valde blomsorter i gula, orangea och röda nyanser. 

Då våren var mild blev våra plantor stora och frodiga, men några förväxlingar med 

namnskyltar ställde till det lite i rabatten innan vi avslöjade de felmarkerade växterna. 

Utplanteringen blev trots värmen inte förrän den 4 juni. Med flitigt vattnande och 

ogräsbekämpning blev blommorna stora och fina i sommarens myckna solsken. 

Perenngruppen: Perenngruppen har ett stort ansvarsområde i första hand de fyra 

perennlanden: sommarperenner, höstblommor, vårblommor och klematisrabatten. Den 

sommarblommande rabatten fick i somras en ordentlig genomgång med rensning, 

omgrävning, omplantering och viss nyplantering. I vårrabatten planterades lite fler vårlökar. 

Målet med klematisrabatten med sina fem torn har varit att skapa en samstämd rabatt med 

fint bladverk och där alltid något blommar i färg med Klematisen. Vi har inte lyckats fullt ut 

och har nu bildat en grupp på fyra personer som ska ta krafttag när odlingssäsongen börjar 

för att få den fin. Då sommaren har varit extremt varm och torr har vi fått vattna mycket. 

Rosengruppen: Säsongen inleddes med klippning och ogräsrensning. Rosorna hade till en 

början god tillväxt men led i slutet av den extrema torkan. Mycket tid behövdes till vattning, 



men den begränsades av att vattenslangen också behövdes till alla andra rabatter. Inga 

nyplanteringar gjordes. Trots torkan blev blomningen riklig. 

Dahliagruppen 2018. I vintras övervintrade vi knölarna i jordkällaren med blandat resultat. 
Det var en hel del som inte klarade sig. När våren kom hjälptes gruppen åt med att 
förplantera i stora krukor som vi ställde i växthuset. Många namnlappar hade försvunnit så 
det blev lite svårt med identifieringen. Så småningom blev det dags att planera ut knölarna. 
Under sommaren har vi rensat, vattnat, bundit upp och kantskurit rabatten. Trots den 
extremt varma och torra sommaren blommade Dahliorna fint! Så kom frosten och knölarna 
grävdes upp och lades i plastbackar för vinterförvaring först i växthuset och sen i jordkällaren. 
.  

 

Ett stort tack till alla medlemmar för hjälp, inspiration och samverkan under 

året 2018 

 

 

Åkersberga den 13 januari 2019 

    

                                                                                                                                               

Åkersberga Trädgårdssällskap, Lennart Froby  

 

 

                                 


