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Visningsträdgård vid Västra flyglarna vid Margretelunds slott 
 

 

 

Syfte 

Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård. 

Vi är de som arbetar med projektet, Åkersberga Trädgårdssällskap och alla besökare i 

trädgården.  

Ökat kunnande får vi genom att tillsammans, under trivsamma former, studera trädgård och 

odlingsmetoder och tillämpa kunskaperna vid anläggning och drift av visningsträdgården. 

Men också genom att dela med oss av våra erfarenheter till besökande, främst i upplevelsen 

av trädgården, dess utformning, dess blommor och frukter och genom visningar, föredrag och 

informationsmaterial. Inte minst kan trädgården förmedla kunskap och odlingsglädje till 

elever i skola och förskola. 

Trädgården skall vara en trädgård som varsamt anpassas till sin plats vid Margretelunds slotts 

västra flyglar och ger en idé om hur en gammal trädgård här skulle ha kunnat se ut eller vilka 

växter som kunde ha använts i gamla tider, kanske vid förra sekelskiftet. 

Trädgården odlas i huvudsak enligt ekologiska principer, dvs giftfritt och med utnyttjande av 

kompost. Gödsling med stallgödsel och andra organiska gödselmedel 

 

Bakgrund 

Underlaget för den föreslagna trädgården är en plan eller skiss som utfördes av Lars Krantz 

vid Rosendals Trädgård i januari 1994 på uppdrag av Stiftelsen Wira-spelen. 

Möjligheten att realisera trädgården uppstod i och med tillblivelsen av Åkersberga 

Trädgårdssällskap våren 1998. 

 

Trädgårdens delar 

• Nyttoträdgård med grönsaker, bärbuskar och fruktträd  

• Krydd- och örtagård 

• Perennrabatter 

• Rabatter med sommarblommor 

• Rosenbård 

• Växthus för plantuppdragning och tomatodling mm 

 

Trädgårdens omfattning 

De aktuella ytorna omfattar hela området söder om södra flygeln (även om vi till att börja 

med inte odlar trekanten SV om blomsterrabatten utmed centralgången (ca 180 m2), med ev 
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undantag för en krydd- och örtagård), ca 32 m x 29 m = 928 m2, rosenbården, ca 26 m x 2 m 

= 50 m2 samt perennrabatten mellan södra flygeln och Hönshuset, ca 100 m2, inalles ca 1 080 

m2 (900 m2). Ev rabatter utefter någon av flyglarna blir små (< 10 m2). 

 

Trädgårdens anläggning 

Trädgårdens odlingsytor harvas upp genom Stiftelsens försorg, som också svarar för att 

marken planas för växthus. Finplanering av odlingsytorna, sådd och plantering av buskar, träd 

och övriga plantor av Arbetsgruppen, liksom ev plattsättning vid växthuset, samt uppförande 

av arbetsväxthus och komposten. 

 

Tidplan 

Bearbetning av sponsorer startas snarast!  

Odlingsytan harvas och växthusplatsen planas under hösten 1998. Möjligen hinner vi med att 

få ned en del blomsterlök under senhösten. Växthuset uppförs under hösten/vintern/våren 

1998/99 och tas i drift senast i april. Trädgården detaljplaneras under vintern 1998/99. Sådd 

av förodlade växter från början av februari och inflyttning i växthuset så snart det sig göra 

låter. Odlingsytorna iordningställs under april. Frilandssådd i maj och juni. Plantering av träd, 

buskar och perenner under april - maj, utplantering av grönsaker från slutet av maj och 

sommarblommor från början av juni. Invigning i midsommar eller när växthuset är på plats 

och odlingsytorna iordningställda? 

Den stora perennrabatten är ett flerårsprojekt, i vilket bl a ingår egen sådd av perenner. 

Grönsaksland och sommarblomsrabatter är ju till sin natur ettåriga och kan och bör därför 

kunna vara klara i en första skepnad redan första sommaren. Detsamma gäller kryddgården, 

trots att den är delvis perenn. Rosor, fruktträd och bärbuskar planteras vartefter plantorna 

kommer. 

 

Trädgårdens drift 

Trädgården skall vara lättskött. Trädgården odlas i huvudsak enligt ekologiska principer, dvs 

giftfritt och med utnyttjande av kompost. Grästäckning används i stor utsträckning. Gödsling 

med stallgödsel och andra organiska gödselmedel. 

Trädgården drivs helt ideellt av Trädgårdssällskapet (Arbetsgruppen), som ställer upp med 

eget arbete; gräsklippning och markarbeten genom Stiftelsens försorg 

 

Ekonomi 

Arbetet i trädgården får inte kosta Trädgårdssällskapet något. Redskap, utrustning och 

växthuset samt material, som frö, plantor, krukor, plantlådor, jord, gödsel och byggmaterial, 

finansieras genom sponsring och gåvor. Vem driver tiggeriet? Den stora sponsorsinsatsen 

behövs vid anläggandet av trädgården, för den årliga driften behövs också sponsorsinsatser, 

men betydligt måttligare. 
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Ev överskott av uppdragna plantor tillfaller i första hand Arbetsgruppen. Skörden bör kunna 

utnyttjas av Hönshusets kafé enligt avtal, en del bör kunna säljas till i första hand 

medlemmarna och, i mån av tillgång, till allmänheten vid trädgårds- och skördedagar. 

 

Organisation 

Arbetet bedrivs som ett projekt med inhyrd projektledning och en 

projektgrupp/samordningsgrupp inom Arbetsgruppen, förslagsvis bestående av gruppledarna 

för undergrupperna enl nedan. 

Referensgrupp med deltagare ur styrelsen (och Stiftelsen?). 

Arbetsgrupp delvis uppdelad i mindre grupper: annuellgrupp, perenn- och rosengrupp, 

örtagrupp, nyttoväxtgrupp osv. Inga hinder att delta i flera eller samtliga undergrupper. 

 

 

 

 

Bilagor: 

1. Kompost 

2. Redskap 

3. Växthus 

4. Annuellrabatter 

5. Nyttoträdgård 

6. Kryddgård 

7. Rosenbård 

8. Perennrabatter 

9. Sponsorer 

10. Sammanställning av kostnader 


