
och fukt. Ett tecken på att på att det fungerar är att det blir 
varmt. Ett tips är att lämna botten öppen 
på kompostlådan så att småkryp, maskar 
och gråsuggor kan röra sig fritt. Såg på TV 
4 Viktoria från Zetas trädgård slå ett slag 
för ett biologiskt medel som heter Bokashi. 
Det innehåller en massa snälla och levande 
bakterier och svampar som påskyndar för-
multningen.

Gödsla under sommaren
Vissa grönsaker behöver få tillskott under högsommaren, 
såsom squash, pumpa, purjolök, kålväxter och även gurka.

Lustigt nog sägs det att man bara behöver gödsla balj-
växter i början och att därefter  baljväxterna är självgöds-
lande och lämnar efter sig en näringsrik jord.

Gräsklipparna
Ta hand om dem och vårda dessa ömt. Vi hotar fortfaran-
de med att inte köpa in några fler. I så fall får medlemmen 
köpa en trimmer. Vi har inte ”någon Bengt” nu, som näs-
tan varje dag tittade till våra gräsklippare och lagade dem.

Några kom-ihåg!
	 •	Syngång	sker	i	månadsskiftet	juni	och	juli.		
	 •	B	målar	sin	låda.
	 •	Potislappen	lämnas	in	före	midsommar	vare	sig	man	
odlar eller inte.
	 •	Ställ	tillbaka	låsen	på	noll.
	 •	Kratta	ur	gruset	från	sedumkanten,	vi	behöver	gruset	
på gångarna. 
	 •	Gå	gärna	in	på	vår	fina	hemsida	http://www.akeshovs-
koloni.se  
 •	Märk	din	vattennyckel	och	även	gärna	dina	verktyg	
ned lottnummer.
 • Glöm inte att njuta och ta en promenad och titta på 
andra lotter!

Gunilla Sterner

Sommar-
bladet

JUNI 2017

Vårens städhelg
Ett stort och varmt tack till er alla som jobbade på så duk-
tigt under städhelgen! Ni är fantastiska. Det gick åt många 
hamburgare och mackor; vi framför även ett stort tack till 
klubbmästeriet	som	fixade	detta	så	fint	åt	oss.

Som vanligt fyllde vi containern till bredden. Hur är det 
möjligt att vi har så mycket som ska kastas på hösten och 
att	det	sedan	finns	lika	mycket	kvar	till	våren…

Måla lådor på B-området (200-området)
I år är det B-området som ska måla lådorna. Ni på A-
området som inte gjorde det förra året ombeds att göra det 
i år. Viktigt att vi sköter våra lådor, de är dyra att anskaffa 
och det är inte lätt att hitta någon som kan hjälpa oss att 
laga dem.

Städa ur lådan och olja in den samt måla lådan på utsi-
dan	och	glöm	inte	att	det	måste	finnas	nummer	på	lådan	
som målas med vit färg. Titta över takpappen samtidigt.

Vi kommer att sätta upp en lista på insidan av soprummet.

Potatislapparna
Vi vädjar till er att fylla i lappen som heter potatis eller ej. 
Sigillet ska bifogas potatislappen.  Detta vill vi ha in till sty-
relsen innan midsommar. Lägg lappen med sigillet i någon 
av	lådorna	som	finns	i	förrådet	och	på	toaletten.	

Det tråkiga är att några inte 
läser vilket utsäde som gäller. 
Det är så viktigt på grund av 
sjukdomar	som	finns	på	vissa	
utsäden att det kan smitta ner 
jorden så att ingen får odla 
potatis på ca 10-20 år. Så följ 
noga vilka sorter som är god-
kända!

Kompostering
Organiska ämnen bryts ner av bakterier, svampar och små-
kryp. För att förmultningen ska starta krävs syre, näring 

Hej alla medlemmar!

Koloniföreningen	Åkeshovs	Slottsträdgårdar



Containern blev proppfull – som vanligt!                                              Fika på gång vid huset.

Flitiga arbetare – både gamla och unga.

Bilder från städhelgen

Boka 27 augusti!
Västerorts trädgårdssällskap har trädgårdsmarknad på 
Åkeshofs	slott	den	27	augusti	mellan	11.00	och	16.00.	
Föreningen	kommer	att	finnas	representerad	på	borggår-
den. Försäljning av grönsaker, frukt och blommor kommer 
även	att	finnas.	Bromma	Stadsdelsnämnd	har	”hotat”	med	
att ordna något i äppelparken. Vi har bett dom att titta på 
äppelträden som just nu ser förfärliga ut.

Styrelsen går syngång vid månadsskifte juni/juli. Vi 
tittar	på:	
•	Buskar	–	buskar	och	andra	högre	växter	ska	inte	orsa-
ka besvär för de omgivande lotterna genom skuggning 
och dylikt. Vinbärsbuskar som har kvalster ska tas bort.
•	Grusgångar	–	ska	hållas	ogräsfria	
•	Sedumkanter	–	längs	ytterkanterna	på	lotterna	ska	
en	25	cm	bred	kant	med	sedum	i	anvisad	färg	finnas.	
Gräns	mot	gräsmatta	ska	ha	ett	rent	dike	så	att	gräsklip-

pare kan användas utan hinder.
•	Rågångar	–	ska	helst	hållas	ogräsfria.	I	annat	fall	ska	
gräset vara välklippt.
•	Kompost	–	får	inte	bara	vara	en	torr	hög.
•	Lådan	ska	vara	målad	inom	de	senaste	tre	åren.

Vi lägger en lapp i lådan om det är något som behöver 
åtgärdas eller ej. Sedan görs en uppföljning vid månads-
skifte augusti/september i de fall där brister har påpekats 
för att kolla om de har åtgärdats.

Syngång

Foto: Ebba U
llm
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De från föreningen som kommer att vara aktiva på träd-
gårdsmarknaden är Helene Doverdalen och Ulrika Forss-
lund.	Kontakta	dem	om	du	också	vill	vara	med.

Tråkigheter!
I slutet av maj blev flera av oss av med plantor, vackert 
uppgrävda.  Polisanmäl gärna, styrelsen anmäler inte, det 
får	varje	medlem	göra.	Ring	till	Polisen	11414.



Recept
Rabarbersoppa
Ca 800 gram
4 dl vatten
2 del strösocker
1 kanelstång

Ansa och skär rabarberna i små bitar. 
Lägg i en kastrull med hälften av vattnet 
samt sockret och kanelstången. Smält 
ner	rabarbern,	ta	bort	kanelstången	Kör	i	en	mixer	och	
späd med vatten och ge ett uppkok. Servera med glass 
eller en klick grädde.

Rödbeta á la Hasselbacken
300 gram rödbetor
olja till formen
1 msk rapsolja
lite salt
100 gram smulad getost
½ del hackade hasselnötter
lite smörgåskrasse

Sätt ugnen på 200 grader. Skala och skär rödbetorna 
fint,	men	inte	igenom.	Ställ	betorna	i	en	ugnsfast	form,	
pensla med rapsoljan och strö på saltet. Låt stå i mitten 
av ugnen i ca 40 minuter, toppa med smulad getost, 
hasselnötter och krassen.

Rabarbercurd
Blir ungefär 1/2 liter.
500g rabarber
1 1/2 dl vatten
2 1/2 dl syltsocker
2 ågg
50g smör (gärna osaltad)

Skölj rabarbern och skär den i små bitar. 
Koka	rabarbern	tills	den	blivit	mos.	Visa	upp	äggen	lätt	
och	rör	ner	den	i	moset.	Pressa	moset	genom	en	sil	ner	
i en ren kastrull. Tillsätt syltsocker och kardemumma 
och	sjud	under	omrörning	i	2–3	minuter.	Ta	kastrul-
len från värmen och tillsätt smöret- Sätt kastrullen i en 
skål med vatten och vispa med elvisp till curden svalnat 
av. Häll upp på väl rengjorda burkar. Förslut. Förvara i 
kylskåp.

Dillpesto till färskpotatis
1 kruka dill
1 kruka persilja
100 gram parmesan
2–3 vitlöksklyftor
100 gram pinjenötter,
olivolja och salt

Kör	dill	och	persilja,	parmesan,	vitlök	samt	pinjenöt-
terna i en mixer späd med olja samt smaka av med salt.

Gunilla Sterner

I slutet på mars träffade styrelsen en person från stadsdels-
nämnden tillsammans med en kontaktperson på slottet. 
Butikerna hade skickat in åsikter och synpunkter som vi 
lämnade över. Vi har alla klagat på hur illa området sköts 
och tipsade om att andra slottsparker är betydligt bättre 
skötta. 

Vi klagade bland annat på gången genom A-området, 
samt bristen på papperskorgar i hela området. Vår häck 
som saknar växlighet på några ställen. Det blev en lång lista 
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med bilder som nämnden tog med tillbaka till förvaltning-
en. Vi kan bara hoppas att dom lyssnar på oss.

Det kan även vara bra att veta att häcken vid parke-
ringen	och	området	runt	den	ska	skötas	av	butikerna.	På	
C-området och syrenhäcken är det inte parkmark utan 
föreningens ansvar.

Gunilla Sterner

Karta över de fel och brister som uppmärksammades

Stadsdelsnämnden i Bromma



Nya medlemmar
A 101 Astrid Hildebrandt Solem
A	125	Jenny	Rydell
A 112 Niclas Antonsson
A	123	Lisa	Parvianen
B	208	Sofia	Grönberg
B	216	Julia	Nedersjö
B 218 Henning och Elisabeth Lagerhjälm
B 227 Jennie Strand
B	232	Madeleine	Eldhagen
C	303	Fredrik	och	Catharina	Eriksson
C	323	Irina	Ahlkvist

Välkommen till föreningen och lycka till med odlingen!

Oväntat besök
Issssch! Är nog den första reaktion de flesta har när de ser 
en	orm,	som	denna	snok	som	hittades	bland	Gunilla	Ster-
ners rabarber. Det kan vara bra att lära sig mer om snokar, 
så här är lite information från Skansens hemsida.

Snok eller huggorm?
Snokar är ofta svarta och det kan huggormar också vara, 
men snoken har ett litet huvud, inte stort och trekantigt 

som huggormen. Dessutom har 
snoken ofta gulvita nackfläckar, 
det har inte huggormen. Snokens 
huvud har stora fjäll och kroppen 
är jämnt avsmalnande mot svans-
spetsen.	Pupillerna	är	stora	och	
runda.

Fiskar, grodor, paddor, sorkar 
och möss bör nog vara lite rädda 
för jagande snokar. De kan lätt bli 
snokmat och snoken sväljer dem 
hela. Andra ormar tål inte giftet i 
paddors skinn, men snoken äter 

gärna paddor. Snokar har inte gifttänder 
som huggormar men kan bedöva sitt byte 

med	giftigt	spott.	Giftspottet	kan	inte	tränga	in	i	vår	hud,	
så snokar är inget för oss att vara rädda för. 

Snoken blir längre än huggormen. En riktigt stor snok 

kan	bli	130	centimeter	lång	och	väga	2,5	kilo.	Den	simmar	
bra och trivs nära vatten. Om snoken blir skrämd kan den 
lägga sig på rygg och spela död med tungan hängande ut-
anför munnen. Den kan också spruta ut illaluktande kladd 
från	analöppningen	för	att	skrämma	bort	en	fiende.	Får	
man det på kläderna är det svårt att bli av med lukten. 

Sover bort vintern
Snokar går i vinterdvala djupt nere i marken. Den söker 
sig ner under tjälen i sorkhål eller stenrösen. Snokar är väx-
elvarma, vilket innebär att deras kroppstemperatur följer 
luftens och markens temperatur.

I maj kommer snokarna ut ur sin vinterdvala. De samlas 
i stora flockar på något soligt ställe. Snokhonan lockar till 
sig hanar genom att lukta fränt och gott! Flera hanar käm-
par	om	att	få	para	sig	med	henne.	På	sensommaren	lägger	
honan	15–30	ägg	i	en	gödselstack	eller	något	annat	varmt	
ställe

Precis	som	alla	ormar	är	snoken	fridlyst,	men	många	
snokar dödas ändå för att människor som är rädda för 
ormar slår ihjäl dem. Men snoken behöver man inte vara 
rädd för och det är heller inte tillåtet att döda ormar i 
Sverige. 

Trivs snoken så visar det att miljön är frisk och rik. Sno-
ken har en viktig roll i naturens genom att den äter många 
smådjur och själv blir uppäten av ormvråkar och andra 
fåglar eller däggdjur.

Martin Heap

Gunillas snok

Har	du	frön	över?	Plantor	du	inte	behöver?	Redskap	som	
bara tar upp plats? 

Helgen den 17-18 juni ordnar vi frö- och plantbytarda-
gar för föreningen. 

Du kan byta fröer, plantor, böcker och tidningar om 
odling, redskap och allt annat som hör odlandet till.   
Så	här	går	det	till:	

•	Förpacka	plantor	i	krukor,	plastpåsar	eller	liknande. 
•	Märk	fröer	och	plantor	med	växtens	namn.	Om	du	
vill kan du även skriva ditt lottnummer så att den som 
får växten kan fråga dig om mer information. 
•	Ställ	det	du	vill	på	borden	utanför	klubbhuset	och	ta	
det du vill ha istället. (Finns det inget intressant när du 
besöker bordet, så prova igen lite senare under helgen.) 

 Har du tomma plastkrukor som du inte behöver? Ställ 
dem gärna på bordet också så att andra kan använda dem 
för att förpacka växter i. 

Natten mellan lördagen och söndagen kommer vi att 
ställa in allt i klubbhuset, så om du kommer sent på lörda-
gen eller tidigt på söndagen kan du titta där. 

Välkomna! 
hälsar	AlisonDe	Mars	A126	och	Kristina	Hoas	C319	

Frö- och plantbytardagar
17–18 juni


