
Höstbladet
Ordförande har ordet 
Hej alla medlemmar!
Oj, så fort våren och sommaren gick. Men tursamt nog 
finns det fortfarande mycket att göra innan det bom-
mar igen. Som vanligt blir jag förvånad över att något 
som har fungerat att odla i flera år, plötsligt inte växer. 
I år fungerade vare sig dillen eller persiljan. Men jag är 
istället lycklig över mina slanggurkor som blev många, 
vilken skillnad på smak mot köpta! 

Provade för första gången på att odla kronärtskock-
or, det har inte gått något vidare. 

Sista informationsbladet i pappersformat 
Detta är nu det sista bladet som går ut på papper! Lite 
trist, men jag har haft möjligheten att skriva ut dessa på 
jobbet och går nu i pension. Kostnaden är för hög att 
lämna ut det för tryck på stan. Styrelsens ambition är 
att fortsätta att skicka ut information, men då via mail 
och hemsidan. 

Att tänka på innan säsongen är över
• Lämna in potatislappen, vare sig du odlat potatis eller 
inte. Vi saknar fortfarande för många. 
• Klipp ur bärbuskarna, en särskild text om detta hittar 
du i detta blad. 
• Höstgräva, det vill säga att vända jorden är ett bra 
tips. Jorden har hög lerhalt och den mår bra av att 
vändas. Blir det en kall vinter gynnar det oss på våren 
att jorden får en bättre struktur. Varför inte vända ner 
komposten i jorden. Maskarna behöver sysselsättas och 
det gynnar kvalitén på jorden. På tal om kompost, tänk 
alltid att det är jordens guld. Låt energin gå tillbaka till 
jorden.  Har själv provat med att gräva ner löv i jorden 
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på hösten och de är helt borta på våren.
• Låt inte plastpåsar och dylikt stå kvar på backen un-
der vinter, sniglarna gillar det.
• Olja gärna in låset.
• Täcka hela lådan med en presenning över vintern, kan 
vara ett tips.
• Måla lådan, det är A som ska ha målat lådorna i år, 
kom ihåg att även olja insidan.

Höstens städhelg 1 och 2 oktober
Lördag två pass 09.30-12.00 samt 13.00-15.30
Söndag ett pass 09.30-12.00
Fem timmar gäller som fullgjort arbetspass. Som 

vanligt kommer vi att beställa en container där ni kan 
kasta ris och annat som inte går att kompostera. Ställ 
ingenting utanför containern och lägg inte heller kvis-
tar och dylikt på kullen. Vi vill att du själv ställer in 
det i containern. Prata med containervakten om du har 
frågor om vad som ska komposteras!

Klubbmästeriet förser oss med mackor och grillar 
hamburgare under lördagen. Söndagen brukar det bli 
varmkorv och mackor. 

Varmt välkomna! Som vanligt önskar vi oss ett triv-
samt väder utan regn och blåst. Vid förhinder meddela 
detta till styrelsen eller områdesansvarig. Uteblir du 
debiteras du 450 kronor enligt medlemsbeslut. 

Vad gäller vid uppsägning av lotten
Skriftlig uppsägning till styrelsen så snart som möjligt, 
dock senast den 30 november. Lotten ska vara grävd 
och komposten tömd. Lådan ska vara tömd innan den 
31 december. Ett medlemsbeslut finns om att är inte 
detta utfört debiteras en straffavgift på 600 kr och det 
gäller speciellt då gräva lotten och tömma komposten.

Forts på nästa sida

Städdagarna 1/10 och 2/10
Två pass eller fem timmar är det som 
gäller.

Väl mött på städdagarna!



Forts från första sidan

Lotternas standard
Några lotter ser bedrövliga ut och vi i styrelsen måste 
ta detta till oss. Vi arrenderar marken av Stockholms 
Stad och det krävs av oss att lotterna ska ge ett vårdat 
intryck. På A- och B-området finns några misskötta 
lotter. Vi vill inte gå runt med pekpinnar och förma-
ningar: vi tycker att synprotokollen borde räcka. Vi 
skulle önska att grusgångarna prioriteras litet mer, lik-
som rågångar och sedumkanter. 

Adressändring
Det händer ibland att man flyttar, får ny mailadress 
eller nytt telefonnummer. Glöm inte bort Koloni-
föreningen, det är viktigt för oss och er att vi har rätt 
adressgister.

Styrelsen tackar för denna odlingssäsong och väl mött 
på städhelgen och höstmötet!

Gunilla Sterner

När ska man beskära
sina bärbuskar?

Bärbuskar ger en riklig skörd om du glesar ur dem var-
je år. Rätt beskurna buskar håller sig vackra och friska.

Målet är en luftig buske med uppåtriktade grenar 
och balans mellan skördegivande äldre grenar och nya 
skott. För stora vinbärsbuskar är målet att behålla 
25–30 grenar.Den bästa skörden ger de grenar som är 
2–5 år gamla. Varje år lämnas 7–8 nya skott kvar. På 
mindre buskar lämnas 20–25 grenar. Varje år lämnas 
5–6 nya skott kvar.

Krusbär bildar sparsamt med nya skott och behöver 
inte glesas varje år. 

Klipp ur bärbuskarna under deras viloperiod, det vill 
säga när de inte har några löv. En bra tid för beskärning 
är i februari-mars, men sensommaren och början av 
hösten är också en bra tid. Passa helst på när solen lyser 
och det är torrt i luften, då minskar risken för svamp-
smitta via snittytorna.  

När du beskär bärbuskar, öppna upp inifrån och ta 
bort sjuka, torra och spruckna grenar och grenar som 
korsar varandra. Grenar som ligger mot marken är ock-
så viktiga att ta bort. Gör snittet rakt och så långt ner 
som möjligt. Lämnar man kvar en liten stubbe så blir 
det lätt angrepp. Passa på att rensa bort rotogräs. 

Välj sedan att klippa bort de äldsta grenarna. Du 
känner igen gamla grenar genom att de är tjockare 
och har en mörk, fjällig och mossig yta. Unga grenar 
däremot är ljusa. Du kan klippa bort de tunnaste av de 
unga grenarna, om det finns många av dem.

Hallon 
Hallon ska beskäras/gallras varje år. Hallon blommar 
och ger bär på tvååriga skott, alltså de som växte upp 
under fjolåret. Efter skörd är dessa skott förbrukade 
och ska tas bort för att ge plats för de nya skotten som 
ska ge skörd nästa år. 

Klipp ner fjolårsskotten vid roten. Skulle några av 
skotten ha mörkvioletta fläckar bör du ta bort dem. 
De är angripna av en svamp och klarar ändå inte vin-
tern. 

Gallra även bland de nya skotten. Lämplig mängd 
är 8–10 skott per löpmeter, eller cirka 1 dm mellan 
varje skott. I för täta hallonrader trivs svampsjukdomar 
och skadedjur. 
Hösthallon 
är en ny typ av hallon som ger frukt på årsskotten. De 
ska klippas ner helt på hösten. 
Vinbär och krusbär 
Svarta vinbär bör beskäras varje eller vartannat år 
medan röda vinbär och krusbär klarar sig med vart 
3:e–4:e år. Svarta vinbär ger bäst skörd och störst bär 
på tvåårsskott. 

Inger Klondiras

	

Lökar att så på hösten
Vårlökarna tittar upp när vi är som allra mest svält-
födda på färg i trädgården. Den bleka vårsolen lockar 
fram snödroppar ur jorden precis när vi börjar fundera 
över om vintern någonsin ska ta slut. Nu är bästa tiden 
att plantera blomsterlök för blomning till våren. Olika 
kategorier av vårblommande lökar är tulpaner, liljor, 
narcisser, allium, hyacinter, krokus, anemon, iris och 
snödroppar. 

Min erfarenhet från Åkeshov är att påskliljor  och 
andra gula lökväxter får stå orörda för rådjur och även 
våra pärlhyacinterna har fått vara ifred i många år. Se 
till att plantera de lökväxter du har haft hemma i kruka 
till jul eller påsk, så får du glädje av dem igen. Förvara 
i källaren eller på vinden tills du kan plantera ut dem. 
Utslagna påskliljor och andra lökväxter brukar gå att 
köpa till mycket bra priser hos blomsterhandlarna. På 
så sätt kan du komma över vårlökar till en billig pen-
ning och plantera dessa för blomning kommande vår.

Karin Landersten



En mustig höstsoppa                                                    
4  msk Olivolja 
1 liten gul lök
1 purjolök 
2 vitlöksklyftor 
3 morötter 
150 gr tomatkross
3 hönsbuljongtärningar
1,5 liter vatten
8–10 broccolibuketter
10 blad färsk salvia hackas eller 1 halv msk torkad
2 paprikor (gröna eller röda)
50–60 gr bladspenat
Salt och peppar efter tycke och smak
Parmesanost 

Gör så här
Fräs löken och morötter i olivoljan några minuter 
i en kastrull. Häll i krossade tomater och rör om. 
Blanda i salvian. 

Tillsätt broccolin, buljongtärningar och vatten. 
Koka några minuter. Lägg därefter i  paprikan  som 
skurits i centimeterstora bitar. 

När paprikan kokt ett par minuter, smaka av 
med salt och svartpeppar. Till sist lägg i spenaten 
och koka upp.

Klar!
Servera med riven parmesanost över soppan.

Ulla-Britt Ducci

Gladiolus

En mustig höstsoppa

Olika blomningstider
Genom att välja blomsterlökar med olika blomnings-
tider kan du skapa en blommande rabatt som startar 
tidigt i månadsskiftet mars-april och som håller i sig en 
bit in i juni. Väljer du dessutom lök där blomstjälkarna 
har olika längd blir det en livfull rabatt.
Gruppera blomsterlökarna
Vid planteringen är det vackrast att sätta lökarna i grup-
per och inte sprida ut dem en och en. Grupperna ska-
par en härlig effekt som drar till sig blickarna på våren 
och de färgklickarna är underbara tidigt på säsongen 
när naturen inte har så mycket annat att bjuda på. 
Vid planeringen av rabatten är det viktigt att tänka på 
att blomlöken mår bäst av om bladen får stå kvar och 
vissna ner efter att blomningen är över. För att undvika 
vissna blad i rabatten kan lökkorgar vara ett alternativ. 
På hösten planteras då löken i speciella lökkorgar som 
enkelt grävs upp när blomningen är över och flyttas till 
en mer undanskymd plats i trädgården där bladen kan 
få vissna ner i lugn och ro.

Ska löken planteras i en redan befintlig rabatt är det 
perfekt att kombinera lökväxterna med perenner. Peren-

nernas blad kommer då effektivt att dölja de vissnande 
bladen hos lökväxterna och rabatten håller sig fin hela 
tiden och arbetsinsatsen blir minimal.
Vänta inte med att plantera lökarna
När du har köpt lökarna ska de planeras 
så snart som möjligt för att inte bli dåliga. 
På hösten går det att plantera ända fram 
tills frosten kommer. För att lökarna ska 
kunna blomma till våren måste de ha en 
sammanhängande kylperiod, det är där-
för de måste planteras redan på hösten. 
Under denna kylperiod rotar sig lökarna 
i jorden och förbereder sig på blomnings-
perioden.

Räkna med att plantera lökarna på ett djup som är 
2−3 ggr lökens storlek. Läs också på påsen för plante-
ringsinstruktioner till varje specifik sort. Tänk på att 
mylla ner benmjöl när du planterar vårlökar, 1 rågad 
matsked till stora lökar, ex narcisser, och en halv mat-
sked till små lökar, som pärlhyacint. Näringsämnena i 
benmjölet ligger kvar länge i jorden så att lökarna kan 
mumsa i sig när de behöver.

Påskliljor, allium och kungsängslilja

Tips och inspiration om plantering av vårlökar från Odla.se.



Vad har hänt med
valnötsträden? 

Koloniföreningens styrelse och enskilda medlemmar 
har i kontakter med Bromma Stadsdel, påtalat problem 
med nedfall av grenar som med tiden dessvärre blivit 
allt grövre. Vuxna, barn och hundar har levt mer eller 
mindre farligt, liksom alla som flanerar förbi eller vilar 
på parkbänkarna  vid fontänen. Förra året undersöktes 
därför trädens status av parkansvariga inom Bromma 
Stadsdelsförvaltning tillsammans med sakkunniga 
arborister. Det visade sig då att flera av träden var i 
mycket dåligt skick och behövde tas ned.

 Att åtgärderna var nödvändiga blev tydligt lördagen 
den 30 juli då delar av ett träd och trädkrona rasade 
ned och täckte hela lott A126. Det var bara ren tur 

att ingen blev skadad! 
På måndagen skickade 
stadsdelen arborister 
som snabbt tog bort 
nedfallet.

 En tid därefter kom 
arborister och en grupp 
med sommararbetande 
ungdomar för att ta 
hand om de träd som, enligt förra årets inspektion, 
behövde tas bort. Nu återstår två stora och två små val-
nötsträd. Ansvarig på stadsdelens parkförvaltning har 
bekräftat att träd kommer återplanteras, även om det 
förmodligen inte blir så många som tidigare.

Maria Bane
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Nedfallet på lott A 126

Arborister i arbete

Wij trädgårdar i Ockelbo
Ulrika Forslund (A108) och jag (A131) besökte Wij 
Trädgårdar i Ockelbo i början av augusti. Det var 
för sent på säsongen för att se rosor och en del andra 
perenner men ändå väl värt ett besök. Bland annat 
var blandningen av blommor och grönsaker mycket 
inspirerande! Gott för både öga och gom var rader 
av purpurkål och rosa malvor, palmkål och gladiolus 
”Cardinal” samt tagetes, ringblommor och sömntutor 
som samplanterats med morötterna för att förvilla mo-
rotsflugor. ABC-trädgårdens hav av Dahlior i alla färger 
gjorde att jag kastade mig på datorn för att beställa fler 
knölar till nästa säsong.

 Lars Krantz som tidigare ansvarade för verksamhe-
ten på Rosendahls Trädgård på Djurgården har sedan 
några år arbetat med att bygga upp verksamheten i 

Ockelbo. Det finns hur mycket som 
helst att berätta men en rolig sak 
att känna till för oss, är att alla fina 
bilder i boken Wij Trädgårdar : en 
vision i Ockelbo är tagna av Pernilla 
Hed (A109)!

Maria Bane

Malvor, kål och gladiolus...

Foto:  M
aria Bane


