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Trädgårdsåret 2022 är tillända – välkommen till 2023 

2022 blev året då vi träffades och arbetade i visningsträdgården utan de 

munskydd som vi haft som skydd mot Covid-19. Vi arrangerade 

föreläsningar, liksom ett flertal besök i inspirerande trädgårdar. Vi 

anordnade en uppskattad bussresa till trädgårdsutställningen i mässhallarna 

i Älvsjö. Både vår- och höstmarknad blev mycket omtyckta och försäljningen 

av ekologiskt närodlat gillades av kunderna. Även den traditionella 

julmarknaden i växthuset skapade stämning och en föraning av julen med försäljning av kransar 

och plantor, samt lotteri.  

    Programmet för 2023 fokuserar som tidigare på intressanta föreläsningar, men vi planerar 

även för utflykter och trädgårdsbesök som ännu inte ligger i programmet. Välkommen att 

deltaga! 

   Ditt medlemskap i Åkersberga Trädgårdssällskap innebär automatiskt medlemskap i vår 

riksorganisation Svensk Trädgård. Detta innebär en hel del förmåner, se rutan här under. 

Information och ev. ändringar i programmet förmedlas via vår webbplats, www.abats.se.  
Lars Valentin / Ordförande 

 

Kallelse till årsmötet 15 mars kl. 18.30 
Se detta programblad. Ingen separat kallelse skickas. 

Medlemsförmåner 
6 nr/år av medlemstidningen Hemträdgården 

Föredrag och utflykter anordnade av Åkersberga trädgårdssällskap 

10% rabatt hos Åkersberga Växtförsäljning 

Rabatter hos ca 30 företag enligt lista i slutet av medlemstidningen nr 1 och 4 och på www.svensktradgard.se 

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  

Org.nr: 802430-5354       Bankgiro: 5314-9621 

Styrelse 2022: 
Ordförande: Lars Valentin 070 - 540 88 48  Ledamot: Åke Strid, 070 - 663 05 89 
lars.valentin@erpe.se   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: Kersti Kallin Jansson 0734 - 33 82 82  Suppl.: Margaretha Nilsson, 070 - 712 80 78 
 kj.kersti@gmail.com   nilsson_stava@hotmail.com 
Sekreterare: Elsy Nilsson, 073 - 669 10 03  Suppl.: Marianne Åhlén 0706 - 879 546 
elsy41nilsson@gmail.com   fredenvagen@gmail.com 

Gruppledare för studie- och arbetsgrupperna i Visningsträdgården: 
Annueller: Ami Morin, 076 - 254 43 44  Perenner: Elsy Nilsson, 073 - 669 10 03 

Barnens Trädgård: Ann-Charlotte Eklöf, 076 - 166 10 70 Rosor: Ingalill Tauson, 070 - 781 78 33 

Dahlior: Hans Sköld, 070 - 552 46 23                                                  Örtagården: Åke Strid, 070 - 663 05 89 

Köksträdgården: Kerstin Berg, 073 - 716 25 26   

http://www.abats.se/
mailto:lars.valentin@erpe.se
mailto:kj.kersti@gmail.com
mailto:elsy41nilsson@gmail.com


  

R  FÖREDRAGR  

Öka den biologisk mångfalden  

i din trädgård!  

Tisdag 21 februari kl. 18.30 

Åkersberga bibliotek 
Foto t v: Stefan Tell  

Erik Hansson besöker oss berättar 

om hur vi som trädgårdsägare kan 

öka den biologiska mångfalden i 

våra trädgårdar.  

Hur enkelt det är och vad som gör 

skillnad.  

Erik Hansson arbetar med den ”Den biologiska 

mångfaldens dag” 22 maj, ett internationellt och 

landsomfattande projekt som Riksförbundet Svensk 

Trädgård är delaktig i. 

Erik Hansson är chefredaktör för Natursidan.se, en av 

Sveriges största webbplatser om naturen. Ett av vår 

tids mest brännande ämnen! 

Kontakt: Bettan Andersson 070 667 62 45     

elisabeth.andersson1956@gmail.com 
 

Kallelse till ordinarie årsmöte 

Onsdagen 15 mars 18.30 

Vita huset, Ekbacken, Centralvägen 55, Åkersberga  

Välkommen att träffa dina vänner i Åkersberga 

Trädgårdssällskap. Lättare förtäring serveras. 

Anmälan till Kersti Kallin Jansson 073 – 433 82 82  

kj.kersti@gmail.com senast 7 mars 
 

Årsmöteshandlingar kommer att  

finnas på vår hemsida 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 

 

  FÖREDRAGR   

Så får du godare och  

friskare äpplen och päron 
Tisdag 21 mars 

Åkersberga bibliotek 18.30

    
Foto: Eva-Karin Gyllenberg  

Niklas Medin är pomolog, trädgårdsmästare och 

trädgårdslärare. Han har bl a arbetat på Capellagården 

och Rydboholms slott. Niklas Medin kommer till oss 

och delar med sig av sitt kunnande när det gäller 

äpplen och päron. Sortval, skötsel, historia och hans 

egna fruktfavoriter. Och vilka äpplen och päron blir 

godast på våra breddgrader.  Frågestund. 

Kontakt: Bettan Andersson 070 667 62 45     

elisabeth.andersson1956@gmail.com 

Medlemsresa till  

Nordiska Trädgårdar  

på Stockholmsmässan i Älvsjö   Fredag 31 mars  

Vi gjorde denna gemensamma bussresa förra året och 

den visade sig vara mycket populär. 

Subventionerat pris 150 kr/person 

(inträde ingår inte) 

Buss avgår från Infartsparkeringen vid  

Greyhound Park (f d Fregatten) kl. 9.00 och från 

Åkersberga Kyrkligt centrum, Bergavägen 13, kl. 9.15 

Anmälan och betalning senast 21 mars. Ange vid 

anmälan varifrån du vill åka. OBS, det finns ingen 

parkering vid kyrkan.  Bankgiro 5314-9621. 

Kontaktinfo  kj.kersti@gmail.com eller 0734 33 82 82  

Vårstädning i visningsträdgården 
Söndag 16 april, kl.10.00, Länsmansgården 
Vi hjälps åt att väcka vår visningsträdgård till liv och 
snygga till där det så behövs. En dag tillsammans.  
Vi bjuder på lättare förtäring. Hjärtligt välkommen 
säger vi till dig som är nyfiken på vad vi gör i vår 
visningsträdgård.  
Kontakt: Lisa Kristoffersson 073 – 036 04 57   
lisa@kristoffersson.nu 

mailto:kj.kersti@gmail.com
http://www.abats.se/
mailto:lars.valentin@erpe.se
mailto:kj.kersti@gmail.com
mailto:lisa@kristoffersson.nu


Gratis jordprov 
Lördag 29 april 10.00 - 16.00 
Åkersberga Växtförsäljning 
Jordprovet innefattar pH-värde och Lt-test (kalktest & 
näringstest) samt okulär bedömning av jorden. 
Medtag 1 dl av din trädgårdsjord. 
Kontakt: Eva Bergqvist     kobraax@hotmail.com 

 
Medlemskväll med extra rabatt på 
Åkersberga Växtförsäljning 

  
 

Onsdag 10 maj 18.30 – 20.00.   
Åkersberga Växtförsäljning 

Denna kväll håller Åkersberga Växtförsäljning 
kvällsöppet exklusivt för medlemmarna i vårt 
trädgårdssällskap. En möjlighet att träffa folk med 
gemensamt intresse samt få extra tid med 
växtförsäljningens trädgårdsmästare. 
   Denna kväll får vi även ytterligare rabatt, utöver den 
vanliga, på delar av sortimentet.  
  Butiken stänger 18.00 och öppnar igen för oss 18.30. 
Glöm inte att ta med medlemskortet. Hoppas vi ses! 
Kontakt: Eva Bergqvist     kobraax@hotmail.com 

Vårmarknad 

Söndag 4 juni, kl 12.00 – 15.00 

Visningsträdgården, Länsmansgården 

Vi säljer ut våra egenodlade prydnadsväxter, 

tomatplantor, exklusiva dahlia-knölar från vår 

visningsträdgård. Absolut prisvärt.  Lotteri! 

    Om du är medlem och vill sälja dina växter så tar du 

kontakt med oss en vecka i förväg. Ta med eget bord. 
Kontakt: Eva Bergqvist,  kobraax@hotmail.com  

Rose-Marie Nilssen, rosemarienilssen@gmail.com 

Barnens dag 
Söndag 11 juni, Länsmansgården 

Aktiviteter i Barnens trädgård kommer att 

genomföras. Det är flera föreningar som är 

engagerade på Länsmansgården denna dag. 

Information om exakta aktiviteter kommer att 

annonseras ett par veckor innan. 
Kontakt: Ann-Charlotte Eklöf,  lotta.eklof60@gmail.com 

De vilda blommornas dag 

Söndag 18 juni, 

Samling Länsmansgården 10.00 för samåkning. 

Varje år firas De Vilda Blommornas Dag med 

naturvandringar för att vi skall njuta av och bekanta 

oss med mångfalden av vilda växter. I år åker vi till 

Östra Lagnö, där vi längst i öster möter 

ytterskärgården vid Brännholmen med frisk luft och 

en omväxlande natur. En intressant flora med Adam 

och Eva finner vi här. Tag med fika och gärna en flora. 

Utflykten leds av vår kunnige Åke Strid.  

Medarrangör: Naturskyddsföreningen 
Kontakt: Åke Strid, tel 070 – 663 05 89 

Rosens dag 

Söndag 2 juli kl.12.00 – 16.00 

Länsmansgården 

Vi firar denna dag med 

en rosutställning. Ta 

gärna med egna rosor 

(rosenkvistar) till vår 

utställning. 
Kontakt: Ingalill Tauson  

070 – 781 78 33 

ingalill.tauson@telia.com  

 

Höstmarknad 

Söndag 3 september, kl. 12.00 – 15.00 

Visningsträdgården, Länsmansgården 

Skördefest med tillfälle att handla grönsaker, 

rotfrukter, perenner, snittblommor och inläggningar. 

Honung. Samarrangemang med 

Naturskyddsföreningen och Österåkers 

Biodlarförening. Lotteri! 
Kontakt: Kerstin Berg, 073 – 716 25 26 

 

  FÖREDRAGR 

Svampar  

– växter eller djur? 
Tisdag 12 september,  

kl. 18.30  

Åkersberga bibliotek  

Vad är en svamp? Hur lever 

svamparna? Svampar till nytta 

och skada. Åke Strid, docent i ämnet, berättar om 

svamparnas underliga värld. 
Kontakt: Åke Strid, tel 070 – 663 05 89 

mailto:kobraax@hotmail.com
mailto:kobraax@hotmail.com
mailto:lotta.eklof60@gmail.com


Äpplets helg, 23 och 24 september 

Gratis sortbestämning av äpplen 
Lördag 23 september, 10.00 – 16.00  

Åkersberga Växtförsäljning 
Vet du inte vilket äppelträd du har i trädgården? 
Åkersberga Växtförsäljning får besök av pomolog som 
sortbestämmer dina äpplen. Tag med 5 fina frukter 
från varje träd. Gratis, max 3 sorter. 

Besök i fantastisk fruktträdgård 
Söndag 24 september, kl 13.00 
Strömsvreten, Centralvägen 61, Åkersberga. 
Vi firar Äpplets dag hos Lars Gäfvert och Anette 
Rydberg. Värdparet guidar oss i sin rika fruktträdgård. 
Kontakt: Åke Strid, tel 070 – 663 05 89 

Höststädning 

Söndag 15 oktober, kl. 10.00, Länsmansgården 

Vi rensar och förbereder visningsträdgården inför 

vintervilan. Alla är välkomna att hjälpa till. Vi bjuder 

på lättare förtäring.  
Kontakt: Lisa Kristoffersson 073 – 036 04 57   

lisa@kristoffersson.nu 

  FÖREDRAGR  

Odla och skörda året runt 

 
Tisdag 17 oktober, 
Åkersberga bibliotek kl. 18.30 
Johannes Wätterbäck kanske mer känd som ”Farbror 
Grön” gästar oss denna kväll. Att kunna odla året runt 
är för honom ett kärt ämne och vi kommer att få veta 
det mesta om hur man kan förlänga odlingssäsongen. 
Föranmälan. 
Kontakt: Lars Valentin, 070 -540 88 48 
lars.valentin@erpe.se 

Julmarknad på Länsmansgården 

Lördag 9 december kl. 11.00 – 17.00 

söndag 10 december kl. 11.00 – 16.00 

Länsmansgården, Visningsträdgården  

Vi i Åkersberga Trädgårdssällskap säljer 

egentillverkade julkransar och julgrupper i växthuset. 

Här finns även pepparkakor, glögg och lotteri. Hela 

Länsmansgården är fylld med försäljning av varor från 

bl.a. konsthantverkare. 
Kontakt:  Ingalill Tauson 070 – 781 78 33 

ingalill.tauson@telia.com 

Vi behöver din mail-adress 

Under 2022 gjorde vi 37 mail-utskick till våra 

medlemmar, både påminnelser och annonseringar. 

Vill du också ta del av övrig information så maila 

Marianne, se ovan, på fredenvagen@gmail.com och 

uppge ditt namn så lägger hon in din mail-adress. 

  

RUTFLYKTER I SOMMAR R   

Trädgårdar i Åkersberga 

Vi kommer även denna sommar att besöka ett 

antal trädgårdar i vårt närområde. 

Kontakt: Bettan Andersson, 070 - 667 62 45  

                  elisabeth.andersson1956@gmail.com 

Information om trädgårdsbesöken kommer att 

läggas ut på Åkersberga Trädgårdssällskaps 

facebook-sida och på mejllistan ca 2 veckor innan 

besöket. Det är viktigt att du kontaktar Marianne 

Åhlén om du inte ligger med i sällskapets mejllista. 

Kontakta Marianne Åhlén 0706 - 879 546 

fredenvagen@gmail.com 

Trädgårdar lite längre bort 

Vi planerar att eventuellt åka till Uppsala, Linnés 

Hammarby med något ytterligare intressant besök 

på ”vägen”. Planer finns även att besöka en 

trädgårdsdesigner i Kummelnäs. Information om 

detta kommer i så fall läggas ut på Åkersberga 

trädgårdssällskaps facebook-sida och på mejllistan. 

Därför är det viktigt att du kontaktar oss  

(Marianne Åhlén) om du inte ligger med i 

Trädgårdssällskapets mejllista.  

Kontakta Marianne Åhlén 0706 - 879 546 

fredenvagen@gmail.com 

mailto:lars.valentin@erpe.se
mailto:fredenvagen@gmail.com
mailto:lars.valentin@erpe.se
mailto:kj.kersti@gmail.com
mailto:akestrid@telia.com
mailto:ingalill.tauson@telia.com
mailto:nilsson_stava@hotmail.com
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