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Tack för trädgårdsåret 2019! 

Nu förbereder vi oss för ett nytt odlings- och verksamhetsår. Det vi vill påminna alla våra 

medlemmar om är våra årliga marknader. Alla medlemmar är då välkomna att sälja 

trädgårdsrelaterade produkter. De som vill behåller inkomsterna för sig själva, men det 

uppskattas förstås om föreningen får ta del av vinsten.  

Vi är stolta över att våra årliga marknader. De utgör basen i föreningens ekonomi vid 

sidan av medlemsavgifterna och de sprider också kunskap om vår verksamhet och 

trädgård på Länsmansgården. 

Vi hoppas på att ytterligare utveckla denna verksamhet framöver och att ännu fler medlemmar väljer att 

sälja sina trädgårdsprodukter vid marknadstillfällena. 

I år startar en storsatsning på barn och unga från Riksförbundet Svensk Trädgårds sida. Den innehåller ett 

erbjudande för skolor att bli sponsrade vid medlemskap i förbundet. Det innehåller också erbjudande om 

utbildning för intresserade pedagoger. Om skolorna kan hitta en mentor i en närliggande trädgårdsförening 

kan denna mentor få bidrag för inköp till den planerade odlingen från Riksförbundet. 

Den lokala trädgårdsföreningen kan också söka bidrag hos Riksförbundet för projektsatsningar på barn och 

unga på upp till 30 000 kronor för två år. Åkersberga trädgårdssällskap och Riksförbundet driver 

tillsammans med Pia Anagrius en pilotverksamhet för att stötta och utbilda förskolor i utomhuspedagogik 

kring bl.a. odling. 

Vi har en hög medelålder i vår förening och all kunskap som de seniora medlemmarna tillägnat sig genom 

ett livslångt odlande bör förstås bevaras för framtida generationer. Urbaniseringen och bristfälliga 

skolgårdar gör att varken föräldrar eller skola idag gör vad som behövs för den klimatviktiga 

hållbarhetsdelen som finns i att lära barn odla själva. Vi vet också att barn idag äter ungefär hälften av det 

rekommenderade intaget av grönsaker och frukt. Detta tror vi till stor del beror på att de inte odlar själva. 

Studier visar att barn som lär sig odla äter betydligt mer grönt och därmed är odlingskunskaper viktiga för 

den framtida folkhälsan hos våra barn och unga. 

Glöm inte följa oss på hemsidan www.abts.se eller via Facebook där vi heter Länsmansgården – Åkersberga 

trädgårdssällskap. Vi gör vårt bästa för att ständigt vara uppdaterade där. 

Lennart Froby 

Ordförande 

Åkersberga Trädgårdssällskap 
Hemsida: www.abts.se         Facebook: Länsmansgården - Åkersberga trädgårdssällskap   

Styrelse: 
Ordförande: Lennart Froby, 070 − 424 24 36 Ledamot: Åke Strid, 070 – 663 05 89 
lennart.froby@icloud.com akestrid@telia.com 

V. ordf.: Lisa Berglund Kristoffersson, Ledamot: Ingalill Tauson, 070 − 781 78 33
 

073 − 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu      ingalill.tauson@telia.com  

Kassör: Marianne Åhlén, 0706 – 879 546 Suppl.: Margaretha Nilsson, 070 −712 80 78 
 fredenvagen@gmail.com  nilsson_stava@hotmail.com 
Sekreterare: Elsy Nilsson, 073 - 669 10 03 Suppl.: Lars Valentin, 070-540 88 48 
elsy41nilsson@gmail.com lars.valentin@erpe.se 

Gruppledare för studie- och arbetsgrupperna i Visningsträdgården: 

Annueller: Ami Morin, 076 – 254 43 44 Perenner: Elsy Nilsson, 073 – 669 10 03 
Barnens Trädgård: Lennart Froby, 070 − 424 24 36 Rosor: Ingalill Tauson, 070 − 781 78 33 
Dahlior: Hans Sköld, 070 – 552 46 23 Trädgårdsbesök: Margaretha Nilsson 070 − 712 80 78 
Köksträdgården: Kerstin Berg, 073 – 716 25 26 Örtagården: Åke Strid, 070 − 663 05 89  

http://www.abts.se/
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Vattenhushållning 
Tisdag 11 februari kl. 18:30 i Åkersberga 
bibliotek 
I framtiden kan vatten bli både ett 
problem och en bristvara i våra 
trädgårdar. 

Henrik Bodin, 
trädgårds-
rådgivare 
berättar om 
vattnet i 
trädgården. 
SMHI skriver om 

att vi troligast kommer att få mer skyfall 
och översvämningar i framtiden. 
Samtidigt som det kommer att bli längre 
torrperioder under växtsäsongen. Hur ska 
vi förbereda våra trädgårdar för att klara 
dessa väder på bästa sätt? Och samtidigt 
minska påfrestningarna på våra 
dagvattenanläggningar. 
 
Kontakt: Marianne Åhlén, 0706-879 546 
fredenvagen@gmail.com 
 

Ekologisk grönsaksodling för 
nybörjare 
Måndag 2 mars kl. 18:45 (OBS tiden) i 

Åkersberga bibliotek 
Lina Valentin Kramar 
beskriver hur man 
odlar grönsaker 
ekologiskt och 
energismart i sin 
egen trädgård. 
 

Kontakt: Lars Valentin, 070 – 540 88 48 
lars.valentin@erpe.se 
 

Kallelse till ordinarie årsmöte 
Tisdag 17 mars, samling kl. 18.00. 
Restaurang Solbrännan, Österskär. 
 
Mat serveras kl. 18.30 till subventionerat 
pris, 100 kr/person, exkl. dricka. Anmälan 
(kött/fisk) till Ingalill Tauson, 
070 - 781 78 33 ingalill.tauson@telia.com 
senast 13 mars. 
Årsmötesförhandlingar kl. 19.30. 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på 
hemsidan, www.abts.se. 

Eventuella motioner ska vara styrelsen 
tillhanda senast en månad före årsmötet. 
Kontakt: Lennart Froby, 070 – 424 24 36 
lennart.froby@icloud.com 
 
Vi tipsar om Nordiska Trädgårdar på 
Älvsjömässan 26-29 mars. 
Rabatterat inträdespris för medlemmar. 
Kod finns i Hemträdgården nr 1 och 2. 
 

Dahlior 
Onsdag 22 april kl. 18:00, Åkersberga 
Växtförsäljning 

Elisabeth Svalin 
Gunnarsson berättar om 
dahlior, som nu har fått 
renässans i våra 
trädgårdar. Över 55000 
sorter finns. Lär dig hur 

man sköter, förökar och vinterförvarar 
dahlior. 
 
Kontakt: Lennart Froby, 070-424 24 36 
lennart.froby@icloud.com 
 
Föranmälan till Åkersberga 
Växtförsäljning 08 – 540 225 24. 
Kostnad 60 kr för medlemmar, 120 kr för 
övriga. Kaffe eller te ingår. Medtag 
medlemskort. Restaurangen öppen till kl. 
18.00. 
 
Vårstädning 
Söndag 26 april kl. 10 visningsträdgården 
Efter höst och vinter behöver 
visningsträdgården snyggas till. Alla är 
välkomna att hjälpa till! 
Vi bjuder på lättare förtäring. 
 
Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson 
073 – 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu 
 

Jordprov 
Lördag 9 maj kl 10-15 Åkersberga 
Växtförsäljning 
Ta med 2 dl jord till växtförsäljningen så 
får du utan kostnad ett ph-test, ett 
näringstest (Lt-test) och en 
okulärbesiktning av den. 
 
Kontakt: Lennart Froby, 070 – 424 24 36 
lennart.froby@icloud.com 

mailto:lennart.froby@icloud.com
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Medlemskväll 
Torsdag 14 maj kl. 18:00 Åkersberga 
Växtförsäljning 
Medlemmar i Riksförbundet Svensk 
Trädgård ges möjlighet att köpa produkter 
till extra rabatterat pris denna kväll. 
Medtag medlemskort. 
Medlemskväll startar 18.00 
Restaurangen öppen till kl. 18. 
 
Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson 
073 – 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu 
 

Vårmarknad med föredrag om 
köksträdgård (se nedan) 
Söndag 7 juni, kl. 12-15. 
Visningsträdgården 
Försäljning av prydnadsväxter, 
tomatplantor m.m. från trädgården och 
från medlemmar. Rädda bina! 
Naturfalken – artkunskap om du så 
önskar. Lotteri, guidning i trädgården kl. 
13 m.m. Samarrangemang med 
Naturskyddsföreningen och Vuxenskolan. 
”Förläng säsongen i köksträdgården” 
Emma Jansson berättar i växthuset kl. 14. 
 
Kontakt: Lisa Kristoffersson 
073 – 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu 
 
 
Barnens dag 
Söndag 14 juni, kl. 12-16 
Länsmansgården arrangerar. 
Många aktiviteter för barn. 
 
De vilda blommornas dag 
Söndag 14 juni, kl. 10-15 

Vi gör en vandring i 
Åkersberga genom 
södra delen av 
Trastsjöskogen (se 
Österåkers 
hemsida). Samling 
kl. 10.15 vid 

Kolgärdet, P-plats och buss 622 (hpl 
Knipvägen). Samarrangemang med 
Naturskyddsföreningen och Vuxenskolan. 
 
Ledare:  Åke Strid, 070-663 05 89, 
akestrid@telia.com. 

 
 

 
Trädgårdsbesök 
Lördag 27 juni 
Besök på Ultuna/Botaniska 
Avfärd från Länsmansgården kl. 9:00 i 
egna bilar (samåk gärna). Restaurang finns 
på orten. 
Anmälan senast 24 juni till: 
Margareta Nilsson 070 − 712 80 78 
Information finns också på anslagstavlan i 
Visningsträdgården. 
 

Tusen trädgårdar 
Söndagen 28 juni kl 10-17 

Här är din möjlighet att visa 
din trädgård för andra eller 
följa med på en tur till 
andras trädgårdar. Alla 
medlemmar är välkomna 

att visa sina trädgårdar. Anmälan till 
http://www.tradgardsriket.se/tusen-
tradgardar/  Guidad visning av 
Visningsträdgården kl. 14. 
 
Kontakt: Lennart Froby 
070 – 424 24 36 
lennart.froby@icloud.com 
 

Rosens dag 
Fredag 3 juli kl. 13:30 

Guidad visning av 
Visningsträdgården kl. 14. 
Sker i samarbete med 
Vuxenskolan. 
 

Kontakt: Inga-Lill Tauson 070-781 78 33 
ingalill.tauson@telia.com 
 
Vi påminner om Sommarmötet 
21 - 23 augusti, Gotland 
Riksförbundet Svensk Trädgård har 
Sommarmöte som i år utgår från Gotland. 
Mer info i Hemträdgården nr. 1 och 2. 
 

Kanalens dag 
Söndag 30 augusti 
Marknad, servering, aktiviteter och 
underhållning på Ekbacken. 
Besök oss i vår monter på västra sidan av 
kanalen. Vi informerar om vår verksamhet 
och visar trädgårdsprodukter. 
 
Kontakt: Lennart Froby 070 – 424 24 36 
lennart.froby@icloud.com 
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Höstmarknad 
Söndag 6 september kl. 12-15. 
Visningsträdgården 
Skördefest med tillfälle att handla 
grönsaker, rotfrukter, perenner, 
snittblommor. Lotteri. Samarrangemang 
med Naturskyddsföreningen med 
fågelholksbygge, Österåkers 
Biodlarförening och Vuxenskolan. 
 
Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson 
073 – 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu 

 
Äpplets dag 
Lördag-söndag 26-27 september kl. 10-16 
Åkersberga Växtförsäljning 

Återigen anordnar 
Åkersberga 
Växtförsäljning i 
samarbete med vår 
förening två dagar i 
äpplets tecken. 

Äppelutställning, beredning av äpplen, 
spiralskalning, äppeltryck för barnen, 
provsmakning av äppelprodukter. 
Sortbestämning av pomolog Mats Brokvist 
kl. 11-15. Max 3 sorter/person. 
Beskärning av fruktträd i teori och praktik, 
Jan Åhlén, kl. 11 och 14. 
 
Kontakt: Jan Åhlén, 073-241 89 86 
fredenvagen@gmail.com 
 

Lyckas med vårens budbärare. 
Lökar och knölar blommar år efter år. 
Onsdag 7 oktober kl. 18.30 Åkersberga 
bibliotek.  
Anders Stålhand berättar till bildvisning. 
Anders är trädgårdslärare, författare och 
känd skribent i trädgårdstidningar. 
 
Kontakt: Åke Strid, 070 – 663 05 89 
akestrid@telia.com 

 
Höststädning 
Söndag 18 oktober kl. 10. 
Visningsträdgården 
Trädgården behöver rensas från vissna 
blad och grenar och förberedas för 
vintervila. Alla välkomna att hjälpa till. 
Vi bjuder på något att äta. 
 
Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson 
073 – 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu 

Jord 
Måndag 9 november kl. 18:00, 
Åkersberga Växtförsäljning 

Niklas Vestin, 
utvecklingsansvarig 
på Rölunda, berättar 
om grunden för allt 
odlande nämligen 
JORD. Vad är jord 

och hur ska den vara? Vad måste du veta 
när du handlar jord. 
Föranmälan till Växtförsäljningen på 
telefon 08 – 540 22 524. 
Ingen kostnad för medlemmar. 
Medtag medlemskort. 
Restaurangen stänger 18.00.  
 
För intresserade besöker vi sedan under 
våren 2021 Rölunda för att se hur jord blir 
till och för att skapa mer kunskap i detta 
viktiga ämne. 
 
Kontakt: Lennart Froby 070 – 424 24 36 
lennart.froby@icloud.com 
 
 

Julmarknad 
Lördag-söndag 12-13 december kl. 11-16 
Visningsträdgården 

Försäljning av 
egentillverkade 
julkransar och 
julgrupper, 
äppelchips och 
glögg. Lotteri. 
 
 
 
 

Kontakt: Ingalill Tauson 070 − 781 78 33 

ingalill.tauson@telia.com 
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Bilder från året 2019 

 

 
 
Torsdagslaget avslutar sitt arbete med gemensam fika i visningsträdgården. 

 

 
Svart nysrot 
 
 

Silveriris 


