
Ordförande har ordet 
Hej alla medlemmar!
Känns konstigt att behöva skriva föreberdelser för hös-
ten, vi hade ju knappt någon sommar. Vattenslangen 
drog jag fram först i augusti då värmen kom ett litet 
tag. Växtligheten verkar inte ha brytt sig så mycket om 
vädret. Hallonen verkade tycka om både mulet väder 
och regn eftersom bären blev många i år. 

Jag har nu två år i rad odlat något som jag inte har 
gjort tidigare. Förra året en spetskål som blev lyckad 
och i år blev det blomkål och det lyckades jag också 
med. Det enda är väl att det tar stor plats. Läs Karins 
tips på vad man kan så redan nu på hösten för att få 
tidig skörd.

Marknaden på slottet
Vi hade två frivilliga som ställde upp och stod och gjor-
de reklam för föreningen mellan 11.00 och 16.00 och 
det var Susanne Poulsen och Marie Bane. Dessutom 
genomförde de en visning av vårt område. Tack till er 
båda för att ni ställde upp! 

Om vi ska vara med nästa år tror jag nog att vi får 
anstränga oss lite allesammans. Lite krukor och jord 
och så lite plantor, verkar vara lättsålt.  Tror nog att 
många av oss har några plantor som går att dela på. 
Kan vara ett välkommet tillskott till föreningens kassa.

Förberedelse inför hösten 
Klipp ner hallonen. Bra att göra det redan nu. Då hin-
ner bladverket på grenarna torka, så att det inte blir så 
mycket i containern. Svarta vinbärsbuskarna ska klip-

pas ner. Detta ska inte komposteras. Bra 
att höstgräva lotten med tanke på att vi har 
lerjord. 

Är du osäker på hur man beskär, fråga 
oss i styrelsen eller områdesansvariga, vi  
hjälper gärna till. Viktigt att vi klipper ur 

buskar för att dessa ska hålla sig friska så att vi slipper 
skador och sjukdomar. Bra om ni tänker på att ta bort 
plastpåsar och dylikt direkt från backen. Sniglarna trivs 
bra under påsarna. 

Höstbladet

Arbetspassen är:
Lördag  9.30–12.00 och 13.00–15.30
Söndag 9.30–12.00

SEPTEMBER 2015

Vi deltog på årets höstmarknad, arrangerad av Väste-
rorts Trädgårdssällskap. Det var en upplevelse som gav 
mersmak.

Ambitionen var inte särskilt hög; vi tänkte att vi 
skulle finnas på plats och kunna göra reklam för
vår fina förening och, som bonus, kanske få en eller 
annan intresserad person att ställa sig i kö för att få en 
odlingslott hos oss.

Beväpnade med en rejäl blombukett, några fina 
grönsaker som skänkts av medlemmar, en fin affisch 
och gott humör, så placerade vi oss vid vårt bord, 
klockan 11, då marknaden öppnades. Det blev många 
trevliga samtal med många goa människor under da-
gen.

Trädgårdssällskapet har varje år en tävling om 
tyngst grönsak. I år var det kålrabbi och squash som 
gällde och till vår glädje gick tredjepriset för tyngsta 
squash till Helene Doverdalen (A130).

Det var väldigt många av våra medlemmar som 
gästade marknaden och gissningsvis var det flera av oss 
som fyllde sin shoppingkasse med fynd av alla slag. Det 
var t ex ett ganska stort utbud av prisvärda plantor. 

Klockan 14.30 hade vi annonserat en rundvandring 
på vårt område, men vi trodde väl knappast att det 
skulle vara så stort intresse för det. Men, till vår glädje 
följde 8–10 personer med oss runt hela vårt område 
och flera av dem var intresserade av att bli medlem-

Och så var det potatislapparna… 
Potatislappen, det är många av er som borde ha dåligt 
samvete för att ni inte har lämnat in den ännu. Men 
hoppas på att ni gör det omgående, lägg den i lådan 
som hänger på dörren i för-
rådshuset. På grund av bl.a. 
nematoder är det viktigt att vi 
håller reda på vilka sorter vi 
odlar och vilka som inte odlar. 
Har du lämnat in kan du 
dessutom vinna ett litet pris på höstmötet!

Uppsägning – vad gäller då?
Uppsägningen ska lämnas in skriftligt till styrelsen 
innan den sista november. När ni lämnar lotten ska 
den vara grävd, städad och komposten tömd. Tipsa oss 
gärna om ni har för avsikt att säga upp lotten. Vi har 
några i kö för att få byta lott och det kan vara roligt att 
få information om vad som kan tänkas komma upp ur 
marken på våren.

Höstens arbetshelg 
Höstens arbetspass är den 3 och 4 oktober. Två pass på 
lördagen 09.30–12.00 och 13.00–15.30. Söndagen ett 
pass 09.30–12.00. 

Snälla, lämna inga påsar framför containern eller 
vid huset, det du vill kasta får du ställa in själv. Vi är 
som vanligt hårda på vad ni får slänga, inget som är 
komposterbart får ni ställa in i containern. Kompost är 
jordens guld och vi för tillbaka energin till jorden. 

Gunilla Sterner

Städdagarna 3/10 och 4/10

Foto:  Susanne Poulsen

Två pass eller fem timmar är det som 
gäller.

Väl mött på städdagarna!

mar. Av några fick vi höra att de tyckte det var speciellt 
roligt att höra medlemmar prata om sina lotter. Ett 
stort tack riktas därför till Ulrika Forslund (A108), 
Evelina Gustafsson (B202) och vår ordförande Gunilla 
Sterner som berättade om sina odlingar och erfarenhe-
ter. Sammanfattningsvis en mycket rolig dag!

Mersmaken då? Jo, vi blev sugna på att även sälja sa-
ker, på nästa års marknad. Plantor, fröer, grönsaker, bär 
och varför inte, blombuketter. Tanken med detta skulle 
vara att medlemmarna skänker sakerna till föreningen 
och att de pengar vi får in går direkt till vår kassör. Vi 
vill gärna lyfta frågan vid höstmötet, eftersom det krävs 
engagemang av ytterligare några medlemmar.

En härlig dag hade
Maria Bane (A131) & Susanne Poulsen (C305)

Höstmarknad vid Åkeshovs slott

Det är jätteviktigt att medlemmarna håller sin 
kontaktinfo uppdaterade. Det gäller speciellt 
mailadressen om vi nästa år ska skicka ut med-
lemsblad via mail istället för på papper. 

När jag skickade ut påminnelsen om träd-
gårdsmässan fick jag retur på 7 mail som inte 
hade aktuell adress!

Maria Bane/medlemsansvarig

Medlemsinfo
Foto:  Susanne Poulsen/M

aria Bane



(Ny)nybörjare 
Namn: Alison De Mars
Lott nr: A 126
Ålder: 39 år
Antal år som medlem: Jag fick lotten i våras

Hur fick du reda på vår förening?
Jag bor här i närheten och har gått genom området 
massor med gånger och även plåtat, eftersom jag är 
fotograf. Jag tyckte att det var dags att ha en lott själv, 
så jag tog kontakt med föreningen under städdagen i 
våras.
Vilket bemötande har du fått?
Jättebra. Jag har fått så mycket hjälp. Alla är hjälp-
samma och trevliga. Det är mycket ge och ta här, det 
gillar jag.
Hur har odlingssäsongen varit?
Jag är en komplett nybörjare så jag har fått prova mej 
fram. Trots att det var kallt och blött i början har allt 
som går att äta gått bra, men inte blommorna. Man 
upplever årstiderna på ett helt annat sätt när man od-
lar. Man lär sig mycket om ogräs också. På en plätt där 
jag hade sått blomfrö växt upp någon-
ting som jag lät växa, tills grannarna 
upplyst mej om att det var svinmölla. 
Att ha en lott har gjort underverk för 
både kropp och själ!  
Har du provat något nytt i år?
Allt är nytt, förstås. Jag har försökt dra 
upp plantor själv istället för att köpa.
Varifrån får du dina kunskaper?
Jag har läst och läst, mest i tidningar. Och 
så har jag frågat här runtomkring.
Vad är ditt bästa odlingsminne?
Allt är bara roligt! All kål jag har sått som 
frö – svartkål och grönkål – aldrig trodde 
jag att jag skulle lyckas. Jordgubbarna vi 
fick, det var de bästa jag någonsin hat ätit. 
Jag har även gjort eget krusbärssylt, wow!
Ditt värsta odlingsminne?
De förbaskade sniglarna.
Vad är ditt bästa tips till oss andra?
Skulle jag ha det?! Kanske att säga att man ska passa på 
och njut, inte bara påtar. Jag har haft mina barn här, 
och de har blivit av med sina rädslor för bin. Vi har 
studerat myror och grodor – det har varit otroligt kul.
Är det något särskilt du vill du ha svar på?
Inget särskilt. Jag lär mej hela tiden.

Vad är ditt mest använda redskap?
Grepen. Jag älskar den. Den är bra till allt!
Din favorit grönsak?
Det är nog ändå kålen. Svartkål är grymt. Zucchini 
också, det har vuxit över öronen på mej.
Din favorit blomma?
Pion och höstanemoner.

(Gammal)nybörjare
Namn: Inari Bergström
Lott nr: C 328
Ålder: 79
Antal år som medlem: Jag fick lotten i år, men jag har 
haft samma lott tidigare.

Hur fick du reda på vår förening?
Jag går ofta här i skogen med hunden och jag såg ett 
meddelande om lediga lotter på anslagstavlan. Jag har 
haft just den här lotten förut, så jag kände till fören-
ingen.
Vilket bemötande har du fått?
Det har varit bra. Jag känner mej välkommen.

Vad är du mest intresserad av att odla?
Det är blandat. Lite grönsaker, och blom-
mor är fina. Det är mest terapi, jag bryr 
mej inte så mycket om resultatet.
Hur har odlingssäsongen varit?
I början var det lite kallt. Jag har fått 
kämpa med myror, de tycks trivas under 
mina perenner.

Har du provat något nytt i år?
Det var så länge sedan jag hade lott, så det 
har varit mest övning.
Varifrån får du dina kunskaper?
Jag tycker inte att jag har några. Min pappa 
var odlare, så jag lärde mej lite som barn, 
men jag har tappat mycket. Jag läsa lite och 
så fråga jag grannarna, de ger goda råd.

Vad är ditt bästa odlingsminne?
Det var när jag bodde i en stuga. Ett år fick jag så 
mycket broccoli att jag hann inte äta upp allt, och per-
siljan blev enorm.
Ditt värsta odlingsminne?
Det är råddjuren som äta upp allt. Rödbetsblasten 
betar de av och bara slänger betorna. De åt upp tulpa-
nerna tidigare. En söndag nyligen, mitt på dagen, kom 
de in promenerande som om de ägde stället!
Vad är ditt bästa tips till oss andra?

HEJ KOLONIST

Grönkålssallad med valnötter, rödlök och äpplen
Jag hittade detta recept på grönkålssallad på recept.
nu och bjöd på salladen i julbordet. Min familj pra-
tar fortfarande om den....    
Ingredienser:
1,25 l finstrimlad grönkål, ca 250 g
1 st rödlök i fina skivor, ca 100 g
2 st äpplen i tärningar, ca 200 g
75 g  hackad valnötter
0,5 dl rapsolja
1 tsk honung
2 msk äppelcidervinäger
salt
peppar

Så här gör du:
1: Blanda grönkål, lök, äpplen och valnötter.
2: Smaka av med salt och peppar.
3: Blanda olja, vinäger, honung, salt och peppar till 
en dressing.
4: Blanda salladen med dressingen.

Maria Bane

Recept på sallad och rotsaker

Att så på hösten
Det går utmärkt att så en hel del saker på hösten, men 
tänk på att så fröerna i november–december så att de 
inte hinner komma upp innan vintern. Förbered såbäd-
den innan frosten kommer genom att rensa bort alla 
rotogräs. Så ovanpå och strö lite sand och såjord över 
fröna när jorden är frusen. 
Grönsaker
Björnrot – perenn som både är vacker och kan ätas.
Dill – vill ha mycket fosfor, så litet benmjöl vid sådd är 
gynnsamt.
Morot & palsternacka – tar lång tid att gro och därför 
lämpliga att så sent på hösten. Tidiga sorten kan ge 

skörd en månad tidigare än vid vårsådd.
Piplök och salladslök – så båda sorter i september. Då 
hinner det bli småplantor som övervintrar om det inte 
blir för blött.
Persilja – kan sås riktigt sent på hösten.  Om du sår i 
midsommarhelgen nästa år övervintrar plantorna och 
ger tidig skörd året efter.
Rotpersilja/persiljerot – gror långsamt och därför lämp-
liga att så sent på hösten. Rotpersilja är mycket härdig 
och kan övervintra om den täcks över på hösten.
Sallad – ska sås så sent som möjligt. Sallad behöver bara 
3–4 grader för att gro och när kylan kommer fryser de 
små plantorna.
Svartrot.
Vintersallad – kallas även bl.a 
machésallad, sorten vit kan 
enligt Runåbergs fröer sås året 
runt.
Vitlök – plantera i september 
för skörd nästa sommar. Köp 
sättvitlökar i trädgårdshandeln 
för att säkerställa friskt utsäde.
 
Blommor 
Klint, ringblomma, atlasblomma, sommarslöja, sömn-
tuta.

Karin Landersten

Man ska bara njuta av att vara här. Här är det så myck-
et träd, så man kan lyssna på fåglarna dagarna i ända.
Är det något särskilt du vill du ha svar på?
Hur ska man odla? Jag känner mej som en novis på det 
här igen.
Vad är ditt mest använda redskap?
Handkrattan eller vad man ska kalla den.
Din favorit blomma?
Luktärter tror jag.
Din favorit grönsak?
Morot. Men nu har jag bara 5 kvar…

I huvudet på två nybörjare – med 40 år emellan!

Rötter under luftigt täcke 
1 kg rotselleri eller palsternacka 
3 ägg 
2 msk senap 
4 msk lättmajonnäs 
0,5 tsk salt 
1 krm svartpeppar

Gör så här:
Sätt ugnen på 200°. 
Skala och skär rotfrukterna i bitar. Koka dem 
mjuka och i lättsaltat vatten. Blanda äggulor, senap, 
majonnäs, salt och peppar. Vispa äggvitorna till hårt 
skum och vänd sedan ner dem och i äggulebland-
ningen. 

Lägg de avrunna rotsakerna i en smord ugnssäker 
form och täck med äggsmeten. Grädda ca 20 minu-
ter tills ytan fått fin färg. 

Gott till rökt fisk eller skinka.
Gunilla Sterner

Sommarslöja

Foto svartkål och solros:  Alison D
e M
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