
att säkerställa att takpappen ovanpå locket är hel. Detta 
gäller alla, oavsett område.
• Låt inte ogräset gå i blom. 
• Klipp bort fröställningarna på lupiner , aklejor och vall-
mo. Håll efter praktlysing, japanska lyktor samt renfana.
Det är många som behöver titta över sin kompost som kan 
behöva få lite tillskott med vatten för att fungera.
• Gräsklipparna används ganska så flitigt. Det är många 
medlemmar som blir ledsna att behöva starta upp med att 
göra ren gräsklipparen. Vi hotade förra året med att strunta 
i att köpa in nya gräsklippare, det hotet får nog kvarstå om 
det inte blir någon bättring.
• Felanmäl om det är något som saknas eller är trasigt. Det 
finns en lista på insidan av dörren till förrådshuset, där ni 
kan skriva vad som behöver åtgärdas.
• Potatislapparna ska alla lämna in – vare sig man odlar 
eller inte.
• Glöm inte bort vår fina hemsida
• Glöm inte bort att ta en promenad i vårt område, finns 
mycket att inspireras av.

Adressändring 
Adressändring?  Kom ihåg att skicka in ändring av adress 
eller e-post till akeshovkoloni04@yahoo.se 

Ni som inte har e-post får gärna lägga ändringen i ett 
kuvert i någon av föreningens brevlådor.

Gunilla Sterner

Sommar-
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JUL I  2016

Hej alla medlemmar
Just nu har vi bara en lott som inte är uthyrd på B-
området. Vi har även kö till nästa år. Det är mycket 
positivt att det ligger i tiden att odla ekologiskt!
Ojämn värme 
Förra våren var kall och även i år har det inte varit någon 

större värme, förutom några 
dagar. Vissa grödor har tagit sig, 
men vissa inte.

Har någon ett bra tips om 
hur man blir av med myror, tas 
detta tacksamt emot.

Det är så roligt att se så 
många nya medlemmar i fören-
ingen som med stor energi tagit 
sig an lotter som hos några har 

varit i dåligt skick. Rent generellt så har det blivit en upp-
ryckning i området. Så roligt att se. Vi i styrelsen har fått 
mandat från er medlemmar att bli tuffare mot dem som 
inte sköter sina lotter. Alla vill undvika att få lotter som blir 
svåra att ta över.

Syngångarna är nu klara 
Vi som genomför syngångarna tycker det är riktigt roligt. 
Det finns så mycket i området att se och inspireras av.  Alla 
ska nu ha fått ett protokoll i sin låda, några har även fått 
anmärkningar som behöver åtgärdas. Datum anges på 
blanketten när eventuella anmärkningar ska vara åtgärdade. 
Ombesiktning sker i augusti/september.

Har ni frågor eller funderingar gällande detta så tveka 
inte att kontakta oss!

Kom ihåg
• Alla på B-området ska måla sin låda. Kom även ihåg att 
samtidigt olja insidan. Färg finns i förrådshuset.  Glöm inte 

Ordförande har ordet

Nya medlemmar
A 117 Caroline Brahme
A 125 Jenny Rydell
A 129 Helene Roth Kumar
A 223 Amanda Harlén

Välkommen till föreningen och lycka till med odlingen!

Koloniföreningen Åkeshovs Slottsträdgårdar



Squashrecept
Squashplättar med fetaost 
2 st squash, medelstora 
2 dl persilja, och dill (sammanlagt 
2 dl hackat)  
100 gram fetaost 
4 ägg 
2 dl vetemjöl 
0,5 tsk spiskummin, mald 
0,5 tsk svartpeppar 
  salt 
2 dl majsolja, eller solrosolja, till stekning 

Tillagning
1. Skala squashen, riv den medelgrovt och lägg i en 
bunke. 
2. Tillsätt persilja och dill. 
3. Mosa osten grovt med en gaffel och dela den i små 
bitar. 
4. Lägg den i bunken. Tillsätt ägg och mjöl och kryd-
da med spiskummin, svartpeppar och salt. 

5. Blanda alltsammans och låt smeten stå och dra en 
stund.
6. Hetta upp rikligt med olja i en stekpanna eller wok. 
7. Klicka i en rejäl sked med smeten och stek plättarna 
gyllenbruna. Vänd och stek på andra sidan.

Squashsoppa med ädelost
1-2 squash ca 500 g
4 potatisar 
8 dl grönsaksbuljong 
1 dl grädde 
70 g ädelost 
0,5 dl hackad persilja

Tillagning
Skär squashen i bitar. Skala och tärna potatisen. Lägg 
squash och potatis i en kastrull. Häll på buljongen och 
låt koka tills det mjuknar, 10-15 min. 
Mixa i matberedare eller med mixerstav. Riv osten och rör 
ner den tillsammans med grädde och persilja. Hetta upp.

Citat från en på vår kölista…
”Det blir tungt och trist för tillträdande att städa efter andra. 
Så jag avstår som sagt lotten.”

Från föreningens kölista, erbjuder jag lediga lotter efter 
kötid. En del av de lediga lotterna som erbjudits i år har 
varit välskötta av tidigare medlemmar som lagt ned stor 
omsorg i skötseln. Andra köande har varit mindre lyckligt 
lottade och erbjudits odlingslotter som inte skötts lika väl 
eller överhuvudtaget - trots upprepade anmärkningar från 
styrelsen föregående säsong.

Ingen vill väl ta över eller vara granne med en lott full 
av ogräs? En punkt på dagordningen vid årsmötet i mars 
2016 handlade därför om vårt medlemsansvar och jag 
uppmanade alla medlemmar att gå in på föreningens hem-
sida och läsa igenom föreningens stadgar och ordningsreg-
ler. Nu upprepar vi denna uppmaning även här!

Vårt medlemsansvar 
Som medlemmar har vi ett personligt ansvar att följa för-
eningens stadgar och ordningsregler. I dessa beskrivs bland 
annat att lotten ska skötas så att den ger ett vårdat intryck 
och att odlingarna ska skötas väl och hållas ogräsfria, 
liksom huvudgångarna och rågångarna mellan lotterna. 
Längs ytterkanter på lotterna mot grusgångar ska en 25 
cm bred kant med Sedum i anvisad färg finnas. Vårarbetet 
på lotten ska börja i så god tid att den är i huvudsak iord-
ningställd och städad den 15 juni. 

Vi är också skyldiga att delta i den gemensamma vården 
av området och om vi blir långvarigt sjuka eller är bortresta 

Medlemsansvar en längre tid ska styrelsen meddelas. Informationen ska ske 
i samband med att frånvaron uppstår eftersom styrelsen 
måste få veta om och godkänna att annan person tillfälligt 
sköter om berörd lott. 

Ta besiktningen på alvar!
Varje år i görs en besiktning av varje lott och vid eventuella 
anmärkningar görs en ombesiktning senare under od-
lingssäsongen. Det här kan du läsa mer om i föreningens 
Vårblad. Vi vill även här understryka hur viktigt det är att 
vi alla noterar informationen i besiktningsprotokollen och 
även genomför begärda åtgärder på utsatt tidpunkt.

Detta är kortfattat något om det ansvar som varje medlem 
tar på sig för att få förmånen att bedriva amatörodling vid 
Koloniföreningen Åkeshovs Slottsträdgårdar.

Lycka till med odlingssäsongen 2016 – speciellt alla nya 
medlemmar som kommit igång så bra!

Maria Bane 

Nedfallna grenar på A-området
Stora grenar från ”valnötsträden” vid dammen på A-om-
rådet har brutits av och ramlat ner, bland annat på lådor. 
Vissa av träden börjar få sprickor och det syns att flera 
grenar är på väg att brytas av. Det börjar bli riktigt farligt 
att vistas i närheten av träden. Styrelsen har bett stadsdels-
förvaltningen att sätta in åtgärdar. 

Efter inspektion tillsammans med deras entreprenör 
svarar Bromma stadsdelsförvaltningen att de kommer att 
fälla fyra träd, enligt en besiktning som utfördes i augusti 
2015. Arbetet kommer att ske snarast innan semestrar.



I huvudet på en nybörjare
Namn: Mie Romée
Lottnr: A 118
Antal år i föreningen: började i år

Hur fick du reda på vår förening? 
Jag var på ett möte på Åkeshovsslott och en kollega som 
visste att jag ville ha en lott tipsade om att det kanske var 
någon ledig här. Så jag anmälde mitt intresse och efter bara 
två veckor fick jag en lott. Det gick fort! 
Har du fått ett bra mottagande av föreningen? 
Jättebra. Folk här är trevliga och delar med sig av sina plan-

tor och erfarenheter. Det är jättebra 
att ni har en medlemstidning och 
hemsida.
Vad är du mest intresserade av att 
odla?
Allt som går att äta. Kanske mest kål 
- svartkål och grönkål.
Hur har odlingssäsongen varit hit-
tills?
Jag har haft mycket jobb med det 

mesta. Det var mycket skräp som jag har tagit bort, mycket 
ogräs, för många hallonplantor och svartvinbärsbuskar 
som jag har kapat. Men mycket fanns här redan - rabarber, 
mynta, gräslök, vitlök och jordärtskockor. Det finns en del 
perenner här också som jag får se vad jag gör med.
Ska du prova något nytt?
Ja, jag har ett experimentfält med majs, sockerärter och 
vaxbönor runtom som ska klättra på majsen, och squash 
och pumpor längst ner. Det är en gammal indiansk metod 
för att odla mycket på liten plats. Jag har grävt flera djup-
bäddar för grönsaker. Det har jag inte gjort tidigare då jag 
har bara haft en uteplats hemma där jag har odlat chili, 
basilika, sallad - sånt som behöver mer tillsyn och vattning.
Varifrån får du dina kunskaper? 
Jag går en kurs i stadsodling och jag läsa mycket böcker. Jag 
är även med på en Instagram grupp med andra odlare där 
man kan ställa frågor och får tips.
Vilket är ditt bästa odlingsminne?
Det var nog förra året då jag fick mycket tomater.
Vilket är ditt sämsta minne?
Det verkar inte gå bra för mina gojabönor, de är mycket 
rangliga. 
Har du några tips till oss andra? 
Djupbäddar verkar vara bra för att kunna odla mycket på 
lite yta.
Är det något du vill ha svar på? 
Hur gör man med skadedjur? Sniglar, rådjur till exempel.
Vilket är ditt mest använda redskap? 
Det är nog grepen. Det går inte att gräva djupbäddar med 
spade i denna tunga jord.

Vad är din favoritblomma? 
Stjärnflocka är det nog. Jag har inga här just nu, men jag 
ska få av en lottgranne. Även pion är en favorit.
Din favoritgrönsak? 
Svartkål och grönkål - de kan åtas på många olika sätt. 
Just idag ska jag sätta några plantor som jag har dragit upp 
hemma.

Jag testa något nytt varje år
Namn: Lilly Rakic
Lottnr: C 310 
Antal år i föreningen: Det här är fjärde säsongen.

Vad är du mest intresserad av att odla? 
Det mesta. I början var det mest grönsaker. Det har blivit 
mera perenner sedan, det är mer utmaning med dem.
Hur har odlingssäsongen varit hittills?
Mycket bra. Det har varit mycket mer fint väder än förra 
året. Det har inte varit några katastrofer - hittills - inte en 
enda mördarsnigel. Jag kör med snigelmedel, inget som 
inte ska vara här ska frodas.
Ska du testa något nytt i år?
Jag brukar testa något nytt varje år. I år blir det dahlior och 
sockerärtor. Jag ser framemot alla blommor som inte har 
kommit än - dahlior, rudbeckia.
Varifrån får du dina kunskaper? 
Mina lottgrannar. Jag läser på nätet, i böcker, lite överallt. 
Jag kör inte så mycket på måfå. ”Trial and error” är inte 
min melodi, säsongen är för kort för det.
Vilket är ditt bästa odlingsminne?
Förra årets svartkål blev nog 60–70 centimeter höga, det 
var inte klok!
Vilket är ditt sämsta odlingsminne?
Det var väl när någon rykte upp alla mina morötter och 
lämnade bara blasten, eller när rådjuren åt upp all mangold.
Har du några tips till oss andra? 
Förodla bönorna. Och så har 
jag tips mot rådjur. Jag doppar 
svampar i en blandning av vatten, 
blodmjöl och ättika. Sedan sätta 
jag svampar på pinnar runt det jag 
vill skydda.
Är det något du vill ha svar på? 
Jag är inte så bra på jordgubbar. 
Hur ser man till att jordgubbarna 
inte äts upp av något kryp?
Vilket är ditt mest använda redskap? 
Min lilla spetsiga spade med skaft. Man behöver inte böja sig.
Vilken är din favoritblomma? 
Rudbeckia. Så är det.
Din favoritgrönsak? 
Mangold.

Intervjuerna gjorda av Martin Heap

HEJ KOLONIST!

Rudbeckia

Svartkål



Skötsel av bärbuskar - del 2
Äldre buskar
På senhösten gallras de äldsta-, korsande-, och torra 
grenarna så att busken bli luftig. Även nedåtliggande 
grenar skall bort. Gallra  även inuti busken så det blir 
glesare. Renset går till soporna. Man får hoppas att vi 
blir av med en del ohyra.

Rensa bort även fleråriga rotogräs: kvickrot, kirskål, 
tistel, maskros mm. Gäller även på våren. Ogräset kan vara 
värdväxt för ohyra.

Bärbuskar behöver inga stora 
mängder givor. En del förespråkar 
gröngödsel odling av marktäckande 
växter, till exempel klöver som man 
slår av sen under sommaren (fär-
diga blandningar finns i fröpåsar på 
plantskolor) men jag har inte provat. 
Det växer förgätmigej hos mig som 
har invandrat, lätt att ta bort.

Andra förespråkar låga örter, full-
gödsel (stall- och ko gödsel), det beror på vilken jordmån 
man har. Kompakt lerjord vid tex. gamla buskar kräver 
större mängder mullämnen.

Varning: gödsla inte med kväverik gödsel, typ hönsgöd-
sel, blodmjöl eller färsk gräsklipp. Då får busken en större 
bladmassa, grenarna växer till och buskens motståndskraft 
mot sjukdomar minskar. Ser bladen friska och mörkgröna 
ut då är busken frisk, ingen gödsling behövs mer än mark-
täckning mot uttorkning. Däremot är bladen gula har klen 
växtsätt då behövs gödsling.

På våren brukar jag ge ca 2kg /kvm växtkompost med 
lite kogödsel i och sprider ut i en ring under, innanför 
grenspetsarna inte direkt i stammen, och krattar in lite. 

Trädgårdsriket
Trädgårdsriket är en samlingsplats för trädgårdsentusias-
ter. Vill du låta dig inspireras och njuta av Sveriges finaste 
trädgårdar har du kommit rätt. Trädgårdsriket, med sina 
tusen trädgårdar, är öppet för såväl nybörjare som erfarna 
trädgårdsentusiaster. För alla de som vill få eller ge tips, 
skaffa sig inspiration och idéer. Kanske vill du ha hjälp att 
komma igång med din trädgård eller vill testa något helt 
nytt. Här är platsen att söka på. Välkommen in att njuta.
http://www.tradgardsriket.se/

Sedan brukar jag ha tunt med barkmull ovanpå  mot ut-
torkning. Är det torrt väderlek, som i år, ge en rejäl rotblöta 
redan nu på försommaren.

På sommaren plockar jag bär för att äta, frysa in, göra 
gelé, saft och fina blad till te. Jag vattnar busken om det 
är för torrt. Om jorden är uttorkad spridar jag ut även lite 
växtkompost.

På hösten klipper jag ur de äldsta grenarna. Efter detta, 
inför vinter, har jag börjat ge några nävar av Algomin 
Ekogödsel som består av alger, algkalk och brunalger (krav-
märkt). Den motverkar försurning och balanserar pH-vär-
det i jorden p.g.a. att barkmull har ändvänds (som är sur) 
men påsen är dyr. Vissa år har jag spritt ut några deciliter 
träaska av ren ved, den innehåller mineraler, kalium (K) och 
även kalk (Ca)h som ökar växternas motståndskraft, frukt-
sättning och invintring. Det är välkänt att man för i tiden  
”pudrade” sina  bärbuskar mot insektsangrepp vid behov. 

Om ingen jordförbättring behövs, använd endast kom-
postmaterial för god skörd och för fuktighetshållande jord.

Magdalena Johansson/miljöansvarig

Skötsel av lådorna
Redskapslådorna som finns på varje lott är det den enskilde 
medlemmens ansvar att underhålla. Detta ske med ommål-
ning av lådan var tredje år. Om målningen inte har skett 
noteras detta vid syngången. I år är det A-områdets tur att 
måla sina lådor. Helst ska insidan av lådan behandlas. Ma-
terial för detta, både penslar, färg och lack finns i förening-
ens stuga.

Locket till lådan ska 
täckas med tjärrpapp. 
Observera att man inte 
ska spika pappen på 
ovansidan av locket, 
för då kan regnvatten 
tränga sig in i hålen. 
Tjärrpappen ska vikas 
in under locket och spikas 
fast på insidan av locket. Tjärrpappen kan med fördel låtas 
hänga ner på baksidan så att det täcka glappet. Tjäppapp 
finns i stugan. Ber någon i styrelsen eller stugfogde att ta 
fram spik och kniv. Om ni skulle behöver hjälp med detta 
kan ni meddela områdesansvarige som kan planera in det 
på någon av arbetshelgerna.

Det är viktigt att lådorna hålls i gott skick då det är dyrt 
att beställa nya lådor och även svårt att hitta någon som kan 
tillverkar dem.

Hemsidan
Hemsidan har haft problem med virusangrepp och kom-
mer att behöva göras om efter sommaren. Facebook si-
dan fungerar däremot som det ska. Om ni skulle behöva 
särskild information kan ni mejla till akeshovkoloni04@
yahoo.se

Felaktigt påsatt tjärrpapp kan leda till att locket 
ruttna. Foto: Maria Bane


