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Arbetena under våren och sommaren blir förhoppningsvis mindre omfattande än de första åren, de stora 

anläggningsarbetena blir stenläggning av köksträdgårdens gångar och färdigställande av trädgårdsdammen. 

Dokumentationen skall förbättras: växterna skall få skyltar, odlingskartor skall ritas, växtbeskrivningar ska 

skrivas.  

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

Köksträdgården 

Köksträdgården har fört en ambulerande tillvaro i Visningsträdgården, men förra året fick den sin nuvarande 

storlek (200 m2) och form framför växthuset. Under våren hoppas vi kunna sten- eller plattlägga de breda 

gångarna i köksträdgården. 

Växthuset 

Växthuset  på nära 50 m2 stod färdigt förra våren och kunde användas för uppdragning av plantor till trädgårdens 

land och rabatter. I år hoppas vi kunna installera el och ett automatiskt bevattningssystem. 

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.  

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. Rabatterna skall dokumenteras under 2002.  

Hösten 2000 och våren 2001 anlades en rosenrabatt och under sommaren och hösten 2001 en pionrabatt söder 

om Örtagården i landet nedanför flaggstången. En rosengård med gammaldags rosor påbörjas under våren 2002. 

Snart, förhoppningsvis i sommar, kommer ytterligare någon perennrabatt att anläggas - en perennrabatt vid 

Grafikstugan och en vid Galleriet med ännu okända teman och kanske ett woodland i skogspartiet utefter 

tomtens norra gräns.  

Sommarblommor 

Sommarblommorna odlas i en stor rabatt, 60 m2. Temat är nytt varje sommar - vilket tema som gäller 2002 är 

ännu en väl förborgad hemlighet hos sommarblomsgruppen. 

I en stor rabatt utefter 276an har tidigare somrar odlats en ettårig häck av solrosor. Hur avgränsningen österut 

skall se ut i sommar är inte bestämt. 

En eller flera rabatter för "plockblommor" behövs. 

Årets temaväxt 

Liksom tidigare år har vi valt en årets temaväxt, tidigare har vi haft pumpor, timjan och klätterväxter – i år är det 

Salvia. Runda rabatten skall planteras med olika slags salvior: ettåriga som vi drar upp i växthuset och fleråriga 

som skaffar som plantor. 

Damm 

Under 2002 planerar vi att med hjälp från bl a Åkersberga Växtförsäljning färdigställa dammen, som grävdes 

vintern 2000-01 och lära oss hur man gör det, lära oss om växter i och kring dammen och om hur man planterar 

och sköter dem. 

 


