
 

Verksamhetsberättelse för Åkersberga Trädgårdssällskap 

2022-01-01 – 2022-12-31 

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 2022 bestod Åkersberga Trädgårdssällskap av 472 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   Ann-Charlotte Eklöf (sammankallande) 

   Elisabeth (Bettan) Andersson 

   Lennart Froby 

 

Revisor    Hans Sköld 

Revisorssuppleant  Uno Sköld 

Därtill har alla gruppledare varit adjungerade till styrelsen. 

Styrelsemöten: Styrelsen har under 2022 haft 10 protokollförda styrelsemöten och ett 

konstituerande möte. 

IT, Data: Webbplatsen www.abats.se har kompletterats med material från äldre tider och försetts 

med avdelningar för trädgårdens olika inriktningar. 

 

Programaktiviteter under 2022 

Äntligen har föreläsningsverksamheten kommit igång igen efter år av pandemirestriktioner. Även 

andra aktiviteter har kunnat hållas igång. 

http://www.abats.se/


Föredrag om jord, 15 februari 

Årsmöte 15 mars på Solbrännan i Österskär 

Nytt för i år, bussresa till trädgårdsutställningen i Älvsjö, 1 april 

Föredrag om dahlior, 14 april 

Våröppning av visningsträdgården 24 april 

Besök i privat trädgård 10 maj, som efterföljdes av flera besök under sommaren 

Vårmarknad med försäljning 5 juni 

Utflykt, de vilda blommornas dag, 19 juni 

I år var det dags för Tusen trädgårdar (körs vartannat år) den 3 juli 

Höstmarknad med försäljning av grönsaker och blommor, 4 september 

Äpplets dag i samarbete med Åkersberga växtförsäljning 24 - 25 september 

Dags att städa och stänga trädgården, 16 oktober 

Föredrag om snittblommor, 8 november 

Julmarknad 10 - 11 december i visningsträdgården 

Visningsträdgården 

Äppelträden i äppelgången mot Sjökarbyvägen har inte mått bra efter sorkangrepp så alla träden på 

den sidan har tagits bort och fem kaprifolbuskar har planterats där i stället. Nu hoppas vi att 

sorkarna ska lämna dom ifred.  

En upprensning bakom växthuset har gjorts för att det ska bli möjligt att klippa och ansa gräset där 

och bärbuskarna har blivit väl omskötta. 

Arbetet i visningsträdgården sker i 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. Vi hjälper 

varandra och lär av varandra. Vi 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! 

Arbetsgruppernas redovisning. 

Barnverksamhet. I Barnens Trädgård flöt det på som vanligt under säsongen. En skola och en 

dagmammegrupp odlade i sammanlagt c:a 10 pallkragar. Intresset för den aktiviteten har dock 

dalat med åren och många pallkragar stod tomma. Vi beslutade att ta nya tag med lite annan 

inriktning, alla pallkragar rensades och en inventering av behoven inför nästa år genomfördes. I 

september kallade vi till ett möte där framtiden diskuterades och ny grupp och gruppledaren utsåg. 

Den nya gruppen hann påbörja ansning och klippning i rosenrabatten i Barnens Trädgård innan 

säsongen avslutades. 

Grönsaksgruppen. Säsongen inleddes i februari med planering och fröbeställning. Förgroning av 

squash, tomater och pumpor startades i mars och april. Odlingsytorna gödslades, frön direktsåddes 

och potatis sattes under april och maj. I juni sattes de förgrodda plantorna ut i landet och 



tomaterna i krukor i växthuset. Odlingen följer ett 4-årigt växelbruk. Vi rensade och vattnade under 

sommaren och på höstmarknaden sålde vi allt vi odlat. 

Örtagården. Rabatten nere vid antikhuset grävdes om och växterna återplanterades. Även en del 

andra gamla perenner förnyades. Som förberedelse till omplantering av vissa lavendelhäckar sattes 

ett hundratal sticklingar i en ram. Pumporna i pergolan växte inte maximalt men gav ett antal 

pumpor. 

Ängen. Under andra året täcktes ängen av riklig växtlighet av både önskade och oönskade växter. 

Mycket kanadabinka, åkertistel, baldersbrå, maskrosor mm fick renas bort för att gynna de riktiga 

ängsväxterna. Ängen lieslogs en gång, med viss svårighet. Växttäcket är tjockt och marken är 

fortfarande inte helt stabiliserad. 

Annuellgruppen. Färgerna i årets rabatt var rosa, lila, blått, grått och vitt och rabatten fick namnet 

”Silvermoln”. Vi startade planeringen tidigt i februari, men fröbeställningen blev lite sen så 

sådderna föll lite ur schemat. Men plantorna växte på bra och kunde planteras ut 1 juni. Vi sådde 33 

olika sorter och satte ut 570 plantor. På grund av torkan fick vi vattna mycket framför allt i början. 

Sen var det som vanligt en kamp mot ogräsen som vi fick bra hjälp av torsdagsgruppen att rensa 

bort. 

Rosengruppen. I år har vi tunnat ur och skurit ner de flesta rosor för att föryngra dem speciellt de 

som blivit för stora. Vi arbetade mycket med den sist anlagda delen med återblommande rosor, tog 

bort ett antal och planterade 4 stycken nya sorter. Jorden i denna del förbättrade vi med 

djupgrävning för att få bort den värsta tunga blåleran och tillsatte sen mycket ny jord, kompost och 

kogödsel. 

Dahliagruppen Till Dahliarabatten fick vi 30 nya sorter av Åkersberga Växtförsäljning. Många 

hjälptes åt att först dela alla Dahliaknölar och sen plantera dom i krukor och plastpåsar. Nya sorter 

tillsammans med de gamla gav en rabatt med mer än 100 sorter. Överskottet av gamla knölar 

såldes på vårmarknaden. I övrigt var det ett vanligt Dahliaår där rabatten sköttes på sedvanligt sätt. 

Perenngruppen. I år har vi inte gjort några större ingrepp utan koncentrerat oss på omvårdnad av 

befintliga växter. Rhododendronrabatten har nu en bra placering längs ner i trädgården intill ängen 

och stenutställningen. Pionrabatten blommade fint, vi hann sätta ut stöd i tid och vi rensade en del. 

I Clematisrabatten finns fortfarande en del att göra men med de omflyttningar som vi gjort ser den 

nu bättre ut. För alla rabatter gäller rensning och vattning hela säsongen för att de ska klara sig och 

se fina ut. 

 

 

 

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

under året 2022. 

 

   Styrelsen  

Åkersberga Trädgårdssällskap 


