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Denna bedårande backsippa kommer vi att möta i i vårrabatten på Länsmansgården i mitten av maj.
Foto: Bettan Andersson
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Tack för trädgårdsåret 2021!
2021 blev också ett ”pandemin-år” men eftersom vår verksamhet i första hand sker
utomhus så har vi faktiskt ändå kunnat träffas och arbeta i vår Visningsträdgård, men
också gjort besök i några medlemmars trädgårdar. Andra aktiviteter som exempelvis
föreläsningar har dock ställts in på grund av smittorisken.
Vi har arrangerat både vår- och höstmarknad som varit mycket uppskattade eftersom
våra besökare har kunnat köpa närodlade, ekologiska växter och grödor, men också
fått möjlighet att njuta av vår trädgård. Försäljningen har gett ett inte obetydligt tillskott i vår ekonomi.
Tack alla ni som bidragit.
Vi var tyvärr tvungna att återigen ställa in några programpunkter i vårt ovanligt magra årsprogram för 2021,
men presenterar nu ett mer välmatat program för 2022 och hoppas att vi kan genomföra det detta år.
Medlemskap i Åkersberga Trädgårdssällskap innebär automatiskt medlemskap i vår riksorganisation Svensk
Trädgård. Detta innebär en hel del förmåner, se rutan här under.
Vi förmedlar information och ev. ändringar i programmet via vår nya webbplats, www.abats.se (abats är en
förkortning av ÅkersBergA TrädgårdsSällskap). Den är fortfarande under uppbyggnad och utveckling.
Lars Valentin
Ordförande

Kallelse till årsmötet 15 mars kl. 18. Se sidan 3.
Ingen separat kallelse skickas.
Medlemsförmåner
6 nr/år av medlemstidningen Hemträdgården
Rabatt på föredrag och sammankomster anordnade av ÅBATS
10% rabatt hos Åkersberga Växtförsäljning
Rabatter hos ca 30 företag enligt lista i slutet av medlemstidningen nr 1 och 4 och på www.tradgard.org.
Nyckel för att få rabatt är ditt medlemskort, ha det alltid med dig!
Inbetalningskort och medlemskort skickas tillsammans med tidningen nr 6 i nov-dec.

Åkersberga Trädgårdssällskap
Adress: Kantarellvägen 12 Åkersberga
Hemsida: www.abats.se
Facebook: Länsmansgården - Åkersberga trädgårdssällskap

Styrelse:
Ordförande: Lars Valentin 070 - 540 88 48
lars.valentin@erpe.se
V. ordf.: Lisa Berglund Kristoffersson,
073 - 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu
Kassör: Kersti Kallin Jansson 0734 - 33 82 82
kj.kersti@gmail.com
Sekreterare: Elsy Nilsson, 073 - 669 10 03
elsy41nilsson@gmail.com

Ledamot: Åke Strid, 070 - 663 05 89
akestrid@telia.com
Ledamot: Ingalill Tauson, 070 - 781 78 33
ingalill.tauson@telia.com
Suppl.: Margaretha Nilsson, 070 - 712 80 78
nilsson_stava@hotmail.com
Suppl.: Marianne Åhlén 0706 - 879 546
fredenvagen@gmail.com

Gruppledare för studie- och arbetsgrupperna i Visningsträdgården:
Annueller: Ami Morin, 076 - 254 43 44
Barnens Trädgård: Lisa Berglund 073 - 036 04 57
Dahlior: Hans Sköld, 070 - 552 46 23
Köksträdgården: Kerstin Berg, 073 - 716 25 26

Perenner: Elsy Nilsson, 073 - 669 10 03
Rosor: Ingalill Tauson, 070 - 781 78 33
Trädgårdsbesök: Elisabeth Andersson, 070 - 667 62 45
Örtagården: Åke Strid, 070 - 663 05 89
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PROGRAM 2022
Jord
Tisdag 15 februari kl. 18.00
Åkersberga bibliotek
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.
Kontakt: Lennart Froby
070 - 424 24 36
lennart.froby@icloud.com

Årsmöte
Tisdag 15 mars, samling kl. 18.00.
Restaurang Solbrännan, Österskär.
Inleds med Tipsmingel och
bildvisning.
Mat serveras kl. 18.30
till subventionerat
pris, 100 kr/person,
exkl. dricka. Anmälan (kött/fisk/veg.) till
Ingalill Tauson,
070 - 781 78 33 ingalill.tauson@telia.com
senast 7 mars.
Årsmötesförhandlingar kl. 19.30.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på
hemsidan, www.abats.se.
Eventuella motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast en månad före årsmötet.
Kontakt: Lars Valentin, 070 - 540 88 48
lars.valentin@erpe.se

NYHET Medlemsresa till
Nordiska Trädgårdar på
Stockholmsmässan i Älvsjö
Fredag 1 april
Buss avgår från Länsmansgården kl. 09.00
via Åkersberga kyrka, Bergavägen 13.
Återfärd från Älvsjö kl. 16.00.
Pris 100 kr/person. Anmälan senast 24
mars till Kersti Kallin Jansson.
kj.kersti@gmail.com 073 - 433 82 82
Bankgiro: 5314-9621

Dahlia, den passionerade
primadonnan
Onsdag 20 april kl. 18.00, Åkersberga
Bibliotek, Elisabeth Svalin Gunnarsson.
Vi får följa dahlians
förunderliga
historia från
forntidens Mexiko
till våra egna
trädgårdar. Lite
också om våra svenska dahliapionjärer.
Lär dig känna igen en frisk och livskraftig
knöl till plantering, skötsel, skadedjur,
vattning och det viktiga höstarbetet då
man tar upp sina dahlior för vintern.
Kontakt: Marianne Åhlén,
fredenvagen@gmail.com 0706 - 879546

Jordprov
Söndag 1 maj kl. 10 – 15.
Åkersberga Växtförsäljning
Jordprovet innefattar pH-värde och Lt-test
(kalktest & näringstest) samt okulär
besiktning av jorden.
Medtag 1 dl av din trädgårdsjord. Max 2
prover/kund.
Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson
073 - 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu

Våröppning
Söndag 24 april kl. 10 visningsträdgården
Efter höst och vinter
behöver
Visningsträdgården
snyggas till. Vi hjälps
åt och lär av
varandra.
Vi bjuder på lättare förtäring.
Kontakt: Elsy Nilsson
elsy41nilsson@gmail.com 073 - 669 10 03

Besök i privat trädgård
Tisdag 10 maj kl. 18.00
Välkomna till Gittan
och Kenneth Grimstig,
Bromma Keramik,
Murkelvägen 26,
Åkersberga. De visar
sin radhusträdgård med bl.a. vattenfall,
valnötsträd, vindruvor m.m. Vi får även
besöka keramikverkstaden med möjlighet
att köpa deras produkter. (forts. nästa s.)
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Anmälan till Kersti Kallin Jansson,
kj.kersti@gmail.com mobil 0734 - 33 8282

Medlemskväll
Onsdag 11 maj kl. 18.30 - 20.00
(restaurangen stänger kl. 17.00)
Åkersberga Växtförsäljning
Välkommen på medlemskväll på
Åkersberga Växtförsäljning.
Den 11 maj håller vi öppet 18.30-20.00
exklusivt för medlemmar i
trädgårdssällskapet. Denna kväll får ni
även 15% på hela sortimentet. Varmt
välkomna!
(Glöm inte att ta med medlemskortet)

Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson
073 - 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu

Vårmarknad
Söndag 5 juni, kl. 12-15.
Visningsträdgården
Försäljning av
prydnadsväxter,
tomatplantor m.m.
från trädgården och
från medlemmar.
Lotteri.
Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson
073 - 036 04 57, lisa@kristoffersson.nu
Naturskyddsföreningen visar hur man
planterar en fjärilsrestaurang kl. 12.30 –
14.00. Följ med och plantera växter som
fjärilarna tycker om, och fundera på vad
växterna behöver för att trivas. Alla barn
är välkomna, men kom ihåg att ta med en
vuxen också.
Kontakt: Linda Wirén, 076 - 4212034
lindamail2012@gmail.com.

De vilda blommornas dag
Söndag 19 juni. Samling Länsmansgården
kl. 10 för samåkning.
De Vilda Blommornas Dag
firas varje år och bjuder in till
vandringar för att njuta av
och bekanta oss med den
mångfald av vilda växter som
finns i vår närhet.

Vi gör en utflykt till Malmsjön på gränsen
mellan Österåker och Norrtälje. Örtrik
skog med bl.a. guckusko och andra
orkidéer.
Medarrangör: Naturskyddsföreningen.
Kontakt Åke Strid (070 - 663 05 89).

Rosens dag
Lördag 2 juli och söndag 3 juli kl. 13 – 15
Visning av rosor, odlingsråd. Ta gärna med
egna rosor till vår utställning.
Kontakt: Inga-Lill Tauson 070 - 781 78 33
ingalill.tauson@telia.com

Tusen trädgårdar
Söndag 3 juli
Alla som är en del av
trädgårdssverige är
inbjudna! Vi vill uppmuntra
dig som är med i
Åkersberga
trädgårdssällskap att delta
denna dag. Du behöver inte alls ha en
perfekt trädgård, men du kanske vill visa
upp något som ligger dig extra varmt om
hjärtat i din trädgård. Mer info kommer
på hemsidan och i vår föreningstidning
Hemträdgården senare i vår.
Ring eller maila till Bettan Andersson.
elisabeth.andersson1956@gmail.com
070 - 667 62 45
Vi är med! Besök gärna
visningsträdgården!
Mer information kommer på vår
webbplats, www.abats.se

Besök i trädgårdar
Under sommarhalvåret
Under sommarmånaderna kommer vi att
arrangera utflykter och besök i
närliggande trädgårdar. Information om
detta kommer via mail och vår webbplats,
www.abats.se.
Vi påminner om Sommarmötet
19 – 21 augusti
Riksförbundet Svensk Trädgård har
sommarmöte som i år ordnas på Gotland.
Mer info i Hemträdgården nr. 1 och 2.
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Höstmarknad

Höststädning

Söndag 4 september kl. 12 - 15.
Visningsträdgården
Skördefest med tillfälle
att handla grönsaker,
rotfrukter, perenner,
snittblommor,
inläggningar, honung.
Lotteri, pumpatävling.
Du som är medlem, ta
med din finaste,
vackraste, bästa och
mest utsökta pumpa.
Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen med
fågelholksbygge. Österåkers
Biodlarförening.
Kontakt: Lisa Berglund Kristoffersson
073 - 036 04 57 lisa@kristoffersson.nu

Söndag 16 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

Äpplets dag
Lördag-söndag 24 - 25 september
kl. 10 - 16 Åkersberga Växtförsäljning
Återigen anordnar
Åkersberga
Växtförsäljning i
samarbete med vår
förening två dagar i
äpplets tecken.
Äppelutställning,
spiralskalning,
äppeltryck för barnen. Biodlarföreningen
medverkar. Sortbestämning av pomolog
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 12 oktober kl. 18.00 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

Från frö till vas — Odla dina egna
snittblommor
Tisdag 8 november kl. 18.00, Åkersberga
Bibliotek, Sofia Wikander
Närodlade snittblommor
och den så kallade slowflowerrörelsen är i
ropet. Att med stor
miljöomsorg odla
blommor i säsong för
buketter och
arrangemang får allt
större uppmärksamhet.
Sofia Wikander florist och
snittblomsodlare från Gillmyra Blomster i
Åkersberga kommer och berättar om sin
egen odling av främst annueller och
dahlior och ger oss tips för kommande
säsong.
Titta gärna på http://gillmyrablomster.se/
Kontakt: Lars Valentin
070 - 5408848, lars.valentin@erpe.se

Julmarknad
Lördag-söndag 10 - 11 december
kl. 11 - 15 Visningsträdgården
Försäljning av
egentillverkade
julkransar och
julgrupper, äppelchips,
pepparkakor och glögg
m.m. Lotteri.
Kontakt: Ingalill Tauson
070 - 781 78 33
ingalill.tauson@telia.com
Vi saknar fortfarande många epostadresser till medlemmar. Skicka gärna in
din adress till akersberga.ts@gmail.com
Hellre en gång för mycket än inte alls!
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Året som gått, 2021

Rensning i köksträdgården.

Anuellrabatten får tillsyn.

Åkersberga Trädgårdssällskap på besök i Li
Ehrenströms spännande trädgård med biodling,
gruvhål och intressanta växter.

Vårbruk i vår visningsträdgård.

Dahlior diskuteras vid besök hos
Hans Sköld som ansvarar för
Länsmansgårdens dahliaträdgård.
I somras besökte vi Hans privata
praktfulla dahliarabatter.

