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Visningsträdgården 2000 
 

Arbetena under våren och sommaren blir förhoppningsvis mindre omfattande än första året, 

det enda stora anläggningsarbetet blir den nya köksträdgården och uppförandet av ett växthus 

i anslutning därtill. Men i befintliga odlingsområden ska vi snygga till kanter och gångar och 

vi ska börja planera för en sammanhållen plan för hela trädgården. 

Men vi behöver dokumentera vad gjort och gör: växterna skall få skyltar, odlingskartor skall 

ritas, växtbeskrivningar/handböcker ska skrivas. En anslagstavla uppförs i nära anslutning till 

odlingarna; på den ska odlingskartor och meddelanden anslås, vi ska tydligt visa vilka våra 

sponsorer är osv. 

För övrigt kan vi ägna oss åt odling, att njuta av blomprakten och att ta tillvara skörden 

Köksträdgården 

Under 1999 odlades grönsaker i två stora provisoriska köksträdgårdsland, men under vintern 

anläggs en sammanhållen köksträdgård på drygt 200 m2 för odling av grönsaker, frukt och 

bär. Vi hoppas på att kunna skaffa ett växthus under nästa år i anslutning till köksträdgården. 

Örtagården 

Örtagården, drygt 200 m2, anlades våren 1999, men var inte "färdig" med det. Sortimentet av 

örter, kryddor och medicinalväxter utökas hela tiden och plantorna flyttas om. Gångarna 

behöver beläggas och odlingsbäddarna avgränsas mot gångarna. Skyltar skall tillverkas och 

sortimentet dokumenteras i karta och ev en handbok. 

Perenner 

Vi har tre perennrabatter: en med vårblommande, en med sommarblommande och en med 

höstblommande perenner, samtliga kompletterade med vårblommande lökväxter. Rabatterna 

planerades och planterades huvudsakligen under 1999. I sommar kommer vi att kunna börja 

se resultatet, börja fundera över förändringar och kompletteringar, bl a med perenner som vi 

själva sår. Rabatterna skall dokumenteras under 2000. 

Snart, men inte nödvändigtvis i sommar, kommer ytterligare någon perennrabatt att anläggas - 

en perennrabatt eller flera med ännu okänt tema - kanske en rabatt med idel pioner, kanske ett 

woodland i skogspartiet utefter tomtens norra gräns. I planerna finns också en rosengård 

med gammaldags rosor. 

Sommarblommor 

Sommarblommorna odlas i en stor rabatt, nära 50 m2. Sommaren 2000 kommer temat att bli 

ett helt annat än under 1999 - vilket är ännu inte bestämt. 

I en stor rabatt utefter 276an odlades sommaren 1999 en ettårig häck av solrosor och det 

räknar vi med att kunna göra också i sommar. 
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En eller flera rabatter för "plockblommor" behövs, antingen den runda rabatten där 

pumporna odlades 1999 eller landen nedanför flaggstången - eller båda. 

Damm 

Under våren 2000 räknar vi med att med hjälp från bl a Åkersberga Växtförsäljning anlägga 

en damm och lära oss hur man gör det, lära oss om växter i och kring dammen och om hur 

man planterar dem. 
 


