
http://www.abts.se/Rapport från trädgårdsbesök: 

 
 

8 juni 2011. I samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen, Österåker lockades drygt 30 besökare 
till de berömda blomsterrika blötskogsmarkerna söder om Malmsjön. Framförallt beundrades de 

fantastiska bestånden av guckoskor. Vi såg även mycket annat t.ex. ögonpyrola, och den fascinerande 

nästroten. Därefter till Stavs äng som vi nådde efter en mycket givande promenad genom varierad 
skog. Väl framme i de öppna markerna , det egentliga Stavs äng, var blomsterprakten stor, även om 

Åke Strid vår eminenta guide var lite missnöjd över den fattiga artmängden, detta p.g.a den 
långvariga torkan. Den medhavda matsäcken intogs sedan på klipporna invid Furusundsleden. Alla 

mycket nöjda trots sen hemkomst.  
 

11 juni Årets bussresa. Vi var 38 förväntansfulla personer som embarkerade bussen. Första målet var 

Löta handelsträdgård, där vi mottogs av vänlig guide som kort beskrev handelsträdgårdens geografi. I 
facket torra perenner kunde man hitta edelweiss. Rosornas praktfulla blomningar lockade några 

köplystna liksom klematis, röd solhatt, riddarsporre, etc.; bussens underrede fylldes.                        
Vidare till Julita, där vi strosade runt i nästan tre timmar, åt vår medhavda matsäck, fick några läckra 

regndroppar på oss, Höjdpunkten var de magnifika PION rabatterna. Vi imponerades av mäktiga, 

tunga, mättade kronor i de otroliga pionbestånden, t.ex. knallröda, vita, lila, rosa, persikofärgade med 
olika färger i centrum.                                                                                                                       

Resan avslutades hos Börje Remstam, känd för sin täckodling, som skrivit boken "Min dröm om 
lustgården". Han berättade om och visade oss sin täcknings och odlingsmetodik med stor entusiasm 

och gav tips och förslag som underlättar trädgårdsarbetet. Under 25 år har Börje vare sig ”gödslat, 
rensat ogräs, vänt land eller vattnat”, sa´han!!. Han medgav dock att han använder guldvatten…….  

Ja, han är i sanning en spännande trädgårdsmänniska.......  

 
13 juni Resan till Runa och Torsten Walderö har ställts in p.g.a. för få (3) anmälningar. 

 
Kommande trädgårdsbesök 

2 juli Båtresa till Enskär (fulltecknad) 

 
17 juli Resa med Rödlöga till Runmarö till "Rosenön" med besök i två skilda rosenträdgårdar. 
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