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Hej alla medlemmar! 
Vilken sommar vi haft, mycket värme och det 
har vattnats som aldrig förr. Tur att vi bor där 
vi gör i sådana här lägen, vi slapp 
bevattningsförbudet. 
Nu måste vi alla ta tag i höstens 
arbetsuppgifter. 
Vi har gått syngång nummer två och vi 
konstaterar att det här med grusgångar, 
rågångar och sedumkanter inte prioriteras. 
Hur ska vi i styrelsen få flera av er att ta tag i 
detta? 
 
Lite påminnelser inför hösten. 
• Klipp ur bärbuskar och hallonen. Det 

finns mer text om detta längre fram, 
finns även att läsa i tidigare 
informationsblad. 

• Träd ska hållas nere, vi får endast ha 
lågväxande träd på lotterna. 

• Rensa din grusgång innan städhelgen. 
• Höstgräv lotten, det mår den bra av. 

Passa på att gräv ner rabarberblad, 
squashblad, kompost. Hämta även gärna 
löv, perfekt för jorden, maskarna trivs. 

• Du som har fått anmärkningar på 
syngången, vi ber er vänligen att 
respektera detta och åtgärda. 

• Påminnelse om alla på C ska måla sin 
låda i år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information till styrelsen 
Har du flyttat, ändrat e-postadress eller har 
nytt telefonnummer, kom ihåg att meddela 
oss detta. 
 
Vad gäller om du vill säga upp lotten 
Skriftlig uppsägning till styrelsen så snart 
som möjligt men dock senast den 30 
november. 
Lotten ska då vara höstgrävd och komposten 
tömd, är detta inte gjort debiteras du 600 kr. 

  

Höstens städhelg 29 och 30 
september 
Välkomna till städhelgen! Ingen får 
dansa någon regndans dagen innan, vi 
vill ha strålande höstväder. 
På lördagen är det två pass 
09.30-12.00 och 13.00-15.30. 
Söndagen är det ett pass 09.30-12.00. 
Sammanlagt fem timmar gäller. 
Ta med kontanter till klubbmästeriets  
goda mackor och hamburgare. 
 
Att utebli kostar 450 kr enligt medlemsbeslut 

Välkomna 

Rapport från årets potatissäsong.  
Som tidigare år har inte alla lämnat in sin potatislapp, men vi har fått in fler än förra året.  
De populäraste potatissorterna är som förut Cherie och Asterix.  
Cherie kallas också för kärlekens potatis. Det är en perfekt sort att koka, steka och ha i sallader.  
Asterix kommer från Nederländerna och passar till klyftpotatis och att råsteka. Båda dessa sorter är 
resistenta mot den fruktade och smittsamma potatissjukdomen cystnematoden. Får vi in sjukdomen på 
koloniområdet måste alla odlare vänta cirka 10 år innan potatis får odlas igen.  
Det är därför det är viktigt att alla lämnar in potatislappen och använder godkänd sättpotatis. Lista på 
godkända potatissorter skickas ut till våren.  
Ett tips om du vill ha en fastare potatis är att ta av blasten efter blomning.  Det bästa sättet att förvara 
potatis är i ett mörkt utrymme med +4 grader och en luftfuktighet på 99%.  
En festmåltid är väl att njuta sin ny upptagna färsk potatis med matjessill, gräddfil och gräslök. 
Ewa Zotterman lott 212 
 



Att anlägga en sedumkant på 25 cm 
Så här gjorde jag min Sedumkant. 
Jag började med att gräva upp den befintliga 
sedumen. Det var bara att ta spaden under 
plantan och lyft upp för att lägga åt sidan. 
Sedan grävde jag en kanal ca 20 cm bred och 
15 cm djup. Därefter lade jag i täckduk och 
fyllde på med en blandning av lerjorden som 
jag grävt upp och barkmull. Jag såg till att 
rabatten blev en kulle som sluttade ned mot 
grusgången och min lott. Nu pytsade jag ut 
mina sedumplantor med jämna mellanrum. 
Det blev glest mellan plantorna men jag fick 
glada tillrop av andar lottägare ”att det 
kommer att ta sig och sprida sig”. Vilket det 
har gjort och jag är stolt över att den är så 
fin.  
Marie på lott 331 
 
Påminnelse om beskärning av buskar 
Det står i beskärningssammanhang för 
månaderna juli, augusti och september, forskning 
och praktiska försök har visat att så gott som alla 
vedartade träd och buskar mår mycket bättre av 
att beskäras på sensommaren och hösten – alltså 
under JAS-månaderna. Då är det fortfarande full 
fart på tillväxten och såren efter beskärningen 
läker snabbt ihop. För en hel del växter är 
vårbeskärning direkt olämplig på grund av så 
kallad blödning. Fruktträd som äpple och päron 
tål vårbeskärning, och på våren när träden är 
avlövade kan det ibland vara lättare att göra en 
grövre gallring av trädkronan eftersom trädets 
grenar och struktur är mer synlig utan löv. När du 
ska korta in en gren, skär den inte rakt av utan 
kapa just ovanför en kvist som kan bilda en 
naturlig fortsättning på grenen. Kapar du rakt av 
bildas stumpar i kronan och de förfular trädet och 
gör ingen nytta alls. De kan bli fäste för olika 
sjukdomar. Bästa beskärningstiden för krusbär 
och vinbär är på hösten när busken har tappat 
bladen. Det går att beskära på vårvintern men 
innan knopparna börjat svälla, för annars skär 
man bort en massa bäranlag. Uppstammade 
bärbuskar trimmas på liknande sätt i kronan. 
Krusbärs- och vinbärsbuskar beskärs på liknande 
sätt. De bör gallras ur då och då när de börjar bli 
för täta. En lagom gles buske ger de största och 
bästa bären. Ge busken en öppen form så att 
luften kan cirkulera fritt, vilket motverkar 

mjöldagg och vinbärsgallmyggan. En bra metod är 
att ta bort en eller ett par av de äldsta grenarna 
varje år. Svarta vinbär är inte så känsliga för vilka 
grenar som skärs bort, då de får bär även på 
årsskotten, meden röda vinbär bär på skott som 
är 2-5 år gamla. Skär bort dem ända nere vid 
marken. Med kontinuerlig beskärning håller du 
buskarna i toppform. Gamla bärbuskar som inte 
blivit beskurna, kan bli otympliga, lättare få 
sjukdomar och ibland blir det dåligt med bär. Då 
kan man föryngringsbeskära genom att göra en 
rejäl gallring. Skär först bort döda och riktigt 
gamla grenar som inte bär frukt längre. Klipp 
sedan bort de grenar som ligger mot marken. 
Hallonplantorna bör du beskära varje år för att de 
ska ge största möjliga avkastning. Efter skörden 
är de fruktbärande skotten förbrukade och ska 
klippas bort ända nere vid marken. Här gäller det 
att hålla reda på vilka skott som är vilka, för det 
skiljer sig åt om du har sommarhallon eller 
hösthallon. Hösthallon bär frukt på sina årsskott 
och därför kan man kapa hela plantan. Görs bäst 
på vårvintern innan de nya skotten börjar komma 
upp. Sommarhallon däremot ger bär på tvååriga 
skott, alltså de som växte upp under fjolåret. De 
skott som har växt upp under året sparar man för 
de ska ge skörd nästa år. Det brukar inte vara 
svårt att skilja på de skott som ska bort och de 
som ska vara kvar. De hallonskott som ska klippas 
bort är brunaktiga, förgrenade och ser  
allmänt risiga ut, ofta hänger rester av bären 
kvar. De nya årsskotten är oförgrenade och har 
ljusare, ibland enbart grön bark. Det går bra att 
beskära direkt efter skörd, men missar man går 
det även att beskära tidig vår. Ett hallonbestånd 
kan behöva gallring. Gallra så att det är 7–8 skott 
per meter i varje rad kvar. Mycket långa årsskott 
(1,5 meter och däröver) kan man korta in en 
smula. 
Gertie 330 
Miljöansvarig 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	



Tulpanlökar 
Hösten närmar sig och butikerna lockar med 
förföriska tulpanlökar av alla de slag. Men vill 
du ha tulpaner som blommar mer än bara en 
säsong gäller det att välja rätt. Annars är 
risken stor att du blir besviken. 
 
Hur lyckas med tulpaner 
Darwintuplaner: Sorterna i den gruppen får 
enkla, stora blommor och långa, stadiga 
stjälkar, ofta 50-70 cm höga. De klarar regn 
och blåst bra och är utmärkta som 
snittblommor. De så kallade 
Darwinhybriderna är ett exempel på att 
korsningar inte alltid leder till sämre 
överlevnadsförmåga. Darwinhybriderna finns 
i många färger, får kraftiga, långa stjälkar och 
stora blommor. Två vanliga, tacksamma 
sorter är Golden Apeldoorn (gul) och 
Apeldoorn (röd). 
 
Sen finns det en grupp lite mindre tulpaner, 
som ofta kallas botaniska, och som har 
lättare att överleva utan hjälp. Bland dem 
finns exempelvis den rosa 
Kretatulpanen, Tulipa saxatilis, som har 
väldigt lätt för att komma igen. Har en fördel 
till, ogillas av rådjur och kaniner. 
 
Tulpanen vill växa i väldränerad jord där det 
är torrt och varmt när löken går in i sin 
viloperiod 
Sen finns det förstås en massa andra knep för 
att få tulpanen att blomma igen: gräv ner 
lökarna djupt, gödsla rabatten vår och höst, 
knipsa av blomdelen när tulpanen har 
blommat klart och låt bladen och stjälken få 
vissna ner i lugn och ro så att löken får ny 
kraft 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pålitliga lökar 
Kreta tulpan, Tulipa saxatills 
Blue Diamond, ståtlig tulpan som skiftar i färg 
från mörkt lila till ljus blå nder 
blomningsperioden 
Banja Luka tillhör gruppen Darwin hybrider 
en grupp som återkommer år efter år. 
Queen of Night en sen enkelblommande 
tulpan 
Whitwe Triuphator tillhör liljeblommande 
tulpaner 
Red Ridling Hood, Rödluvan 
Violtulpan, Tulip humlis. 
Sten Vassuer A132 
 
 
 
 
 
 
Insektshotell, något att önska sig till julklapp 
Dina pollinerarvänner är viktiga i trädgården, 
eftersom de förbättrar skörden av frukt och bär, 
samt hjälper till att bekämpa skadeinsekter. 
insektshotell kan erbjuda olika slags insekter, som 
solitärbin (vildbin), nyckelpigor och fjärilar en 
chans att bosätta sig och söka skydd. Många 
insekters naturliga livsmiljö har försvunnit på 
grund av förändringar i miljön. Detta är ett sätt 
hjälpa dem att hitta en boplats och 
en plats att söka skydd 
Ett insektshotell är en fantastisk 
boplats för många av våra 
värdefulla insekter. Insektshotell är 
ofta indelat i olika rum, exempelvis 
ett med kottar, träpinnar med 
borrade hål, och bamburör för att 
locka till sig olika slags gäster. Det 
finns en uppsjö med småhus att köpa, men de är 
inte svåra att bygga själv och när du gör ditt eget 
kan du bara låta fantasin flöda och märker du att 
ett rum inte är så välbesökt kan du bara byta ut 
inredningen. 
Insektshotellet kan sättas upp från tidigt på våren 
till sent på hösten, eftersom insekterna använder 
hotellet på olika sätt, även som skydd för kylan. 
 
 
 



Tips för placeringen 
•  Placera insektshotellet mot öst så att det får 

ta del av morgonsolen, men inte ligger i 
direkt solsken hela dagen. 

•  Undvik att placera insektshotellet där det är 
direkt utsatt för regn och vind. Det bör vara 
öppet framför det, men ett tak ger ett bra 
skydd mot regn. 

•  Ett insektshotell ska vara stadigt och inte 
svaja i vinden. 1-2 meter är en lagom höjd, då 
mycket av den växtlighet insekterna söker sig 
till finns på den höjden. 

•  Placera insektshotellet nära andra växter. 

•  Flytta inte på insektshotellet när du väl har 
satt upp det, eftersom insekter kan ha svårt 
att hitta till sitt nya hem. Det förklarar också 
varför det kan ta tid, allt från några månader 
eller till och med år, innan de första 
insekterna hittar dit. 

Lavendel, solhatt, buddleja, jätteverbena, 
kryddtimjan, kryddsalvia, fjärilsbuske, röd 
rudbeckia, syrén, fruktträd, rosor och 
bärbuskar är bara några exempel på växter 
som insekterna gillar att vara bland. Det är 
också viktigt att planera dina planteringar så 
att det blommar hela säsongen, så att 
insekterna kan stanna hela säsongen och inte 
behöva leta sig vidare när blomningen är 
över 
Sten Vasseur A132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rödbetsråkakor 
Det här behöver du:300 g färska rödbetor150 
g potatis (ej färskpot.)½ gul lök1 stort ägg½ 
tsk salt1 krm svartpeppar Smör till stekning 
Gör så här: Skala och riv rödbetor, potatis 
och lök grovt. Blanda med ägget. Smaka av 
med salt och peppar. Stek 6 stora platta 
rårakor i smör i en stekpanna. De ska stekas 
långsamt på medelvärme tills de har fått en 
bra yta. Då håller de lättare ihop. Servera 
gärna en röra av 50g chévresost + 2 msk 
Créme fraiche ½ tsk honung och en skiva rökt 
lax 
Marie C331 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Boka in i kalendern höstmötet den 24 november 
Styrelsen 

Gunilla Karin, Inger, Ewa, Ulla-Britt, Sten och Marie 
 

Svårskalad potatis 
B213 

Första egna skörden 
B225 

Vackra 
kronärtskockor 
B227 

Bra år för att få 
meloner 
B227 


