
 

Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap 

2021-01-01 – 2021-12-31 

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 år 2021 bestod Åkersberga Trädgårdssällskap av 474 medlemmar. 

Medlemsavgiften var 320 kr/år plus 50 kr för familjemedlem. 

Styrelsefunktioner 

Ordförande   Lars Valentin 

Vice ordförande  Elisabet (Lisa) Berglund Kristoffersson 

Kassör   Kersti Kallin Jansson 

Sekreterare   Elsy Nilsson 

Ledamot   Ingalill Tauson 

Ledamot   Åke Strid 

Suppleant   Margaretha Nilsson 

Suppleant   Marianne Åhlén 

Valberedning   Lennart Froby (sammankallande) 

   Hans Sköld 

   Elisabeth (Bettan) Andersson 

 

Revisor    Christina Granberg 

Revisorssuppleant  Elisabeth (Bettan) Andersson 

Därtill har alla gruppledare varit adjungerade till styrelsen. 

Styrelsemöten: Styrelsen har under 2021 haft 10 protokollförda styrelsemöten. 

IT, Data: Vår webbplats www.abts.se har gått i graven och ersatts av www.abats.se. Anledningen 

till bytet var ett felaktigt organisationsnummer i vår registrering hos Internetstyrelsen som inte gick 

att rätta till. Den gamla webbplatsen gick inte att överföra till den nya eftersom den var byggd med 

ett speciellt webbdesignverktyg. Vi tog tillfället i akt att skapa en helt ny lite modernare och mer 

flexibel webbplats som också fungerar mot mobiler och läsplattor. 

Det mesta av informationen från abts.se har återskapats på abats.se och en del nya funktioner har 

tillförts. Kika gärna in på abats.se och fundera på vad du tycker saknas eller behöver ändras. Vår 

webbmaster når du enklast via länken längst ner på sidan. 

http://www.abts.se/
http://www.abats.se/


 

Programaktiviteter under 2021 

Även det här året har präglats av coronapandemin och flera planerade aktiviteter har fått ställas in. 

Följande punkter har vi dock kunnat genomföra på ett coronasäkert sätt. 

Vårstädning i visningsträdgården 25 april. 

Besök av Uppsala Trädgårdssällskap 12 maj 

Besök av Norrtälje Turistförening (STF)13 maj 

Vårmarknad 6 juni 

Ett par besök i andras trädgårdar under sommaren. 

Höstmarknad 5 september. 

Besök på Rölunda gård (”jordtillverkning”) 27 september. 

Höststädning i visningsträdgården 17 oktober. 

Julmarknad 11 - 12 december. 

Visningsträdgården 

Trots pandemin har vi kunnat ta hand om trädgården eftersom allt är utomhus. Vi har sju olika 

grupper med en gruppledare för varje grupp men det är inte vattentäta skott mellan grupperna 

utan vi hjälps åt där största behovet finns. Meningen är att inspireras samtidigt som man lär av 

varandra. Alla grupper träffas torsdag förmiddag ungefär mellan 9.30 och 13 under säsong. Alla 

arbetar efter egen förmåga och vi avslutar med fika och trevligt ”eftersnack”. Alla är välkomna! 

Vi har under året anlagt en äng nere vid stenutställningen. I april skalades grässvålen av med 

grävmaskin och kördes bort eller lades i en hög. Den 27 maj såddes fjärilsgräs från Pratensis och 

ängsblommefrö skänkta av Impecta Fröhandel. Under sommaren fyllde vi på med egeninsamlade 

örtfröer och plantor från natur och trädgård. Tistlar och annat ogräs rensades bort under 

sommaren och höstlöv avlägsnades för att inte öka på näringsinnehållet.  

Vi satte i samarbete med Åkersberga Växtförsäljning en antal vårlökar. Lökarna skänktes av 

växtförsäljningen och i vår vill man fotografera och även hänvisa kunder till oss för att se 

blommorna i verkligheten.  

Vi byggde in vattentunnan vid stora huset med en träspaljé så den bättre passar in i miljön. 

Arbetsgruppernas redovisning. 

Barnverksamhet. Förutom sedvanlig odling i pallkragar där skolbarn, förskolebarn och medlemmars 

barn ges möjlighet att odla, har skolprojektet i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård följts 

upp. Sex klasser från Margretelundsskolans lågstadium kom till Länsmansgården för en halvdags 

verksamhet i naturens och trädgårdens tecken. Besöket var uppskattat av elever och personal och 

vi hoppas få se dom på Länsmansgården igen. 

Grönsaksgruppen. Säsongen inleddes på vanligt sätt med planering och fröbeställning, plantor 

förgroddes, odlingsytorna förbereddes och vi sådde i maj. I månadsskiftet maj - juni sattes potatis 

och våra förgrodda plantor och odlingarna sköttes om på sedvanligt sätt under sommaren. Allt 

såldes sen på höstmarknaden. 



Örtagården. Det blev inga nyheter under året vad det gäller perenner förutom peloriaformen av 

gulsporre. Den blommade rikligt men var begärlig för sniglar. En del stora perenner grävdes upp 

och omplanterades. Ett tiotal annueller såddes, bland annat lakrits- och stinktagetes samt sötflockel 

som utvecklades mycket bra i kruka. Sex olika pumpor frösåddes och planterades vid pergolan. De 

utvecklades bra och hann nästan täcka taket. 

Annuellgruppen. Årets rabatt gick i gula toner med inslag av orange och rött och fick namnet 

”Gyllene Tider”. Vi hade även Sommarcypresser, en bladväxt med intensiv grön färg som senare 

övergår i rött. Vi hade satt flera sorters gräs men av dessa var det bara Teff som blev något av. På 

grund av pandemin startade vi inte planeringen förrän i mars och därför fick vi välja växter med 

relativt kort utvecklingstid. Vi drog fram 35 olika sorter och satte ut cirka 650 plantor den 31 maj. 

Rosengruppen. Rosorna klipptes tidigt som vanligt. De äldre rosorna blommade rikligt men den 

nyare delen hade dålig tillväxt. Jorden består av mycket styv lera och vi fick hjälp att tillföra en 

större mängd välbrunnen stallgödsel för att förbättra jordstrukturen. 

Dahliagruppen. Från att ha flera Dahlior av samma sort ville vi i år utöka antalet sorter för att få in 

hela spektrat av färg, form, storlek, höjd och typ. För att få till det inhandlades en del nytt. I övrigt 

sköttes rabatten om på sedvanligt sätt. 

Perenngruppen. I denna grupp har man ansvar för flera rabatter, vårblommande, 

sommarblommande, höstblommande, clematisrabatt, rhododendronplantering och pionrabatt. I 

clematisrabatten har vi planterat några nya clematisar, valt tåliga och frodiga sorter och på 

rekommendation använt rosjord. Vi har också satt en del lägre växter, flyttat vissa och hoppas nu 

att allt ska frodas och bre ut sig. 

 

 

 

 

 

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

under året 2021. 

 

   Styrelsen  

Åkersberga Trädgårdssällskap 


