
Gör ren gräsklipparen efter er 
Föreningen har nyligen köpt in 2 nya gräsklippare. Res-
pektera våra verktyg, det är inte kul att hitta en helt ny 
gräsklippare efter två dagar ligga trasig i förrådet. Gör rent 
gräsklipparen innan ni lämnar tillbaka den.

Gröngödsling
Har ni ytor som behöver fyllas ut med något eller behöver 
ni förbättra jorden? Då är gröngödsling ett bra sätt. Grön-
gödselväxter med ett rotsystem är till exempel gul sötväpp-
ling, honungsört och blålupin. Finns fröpåsar att köpa. Sår 
man tätt och det frodas så tränger gröngödslingen ut ogräs. 
Efter blomning, klipp ner och vänd sedan ner i jorden. 
Maskarna gör resten, perfekt!

Några komihåg!
Klipp ner fröställningar på Aklejor, lupiner och vallmo, 

de sprider sig så lätt. För vissa blommor som rosor, pioner 
m.fl. är det bra om man tar bort gamla knoppar för att 
främja nästa års blomning.

C-området skall måla sina lådor. Färg och 
penslar ska finnas i det stora förrådet. Obs! Det 
finns även några lådor på A och B som behöver 
målas!

Glöm inte häckrensning och städning av 
stugan. Listorna i soprummet visar när det är 
din tur. Skriv på listorna efter utfört arbete. Byt med någon 
annan om datumet inte fungerar.

Glöm inte att lämna in era potatislappar – även om ni 
inte odlar potatis.

Flyttar du eller ändrar e-postadress meddela oss det. Har 
du inte fått något utskick på mail i år så har vi inte rätt 
adress.

Gunilla Sterner 
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Hej alla medlemmar!

Ljuva sommartid, vilken tur vi har som innehar en 
kolonilott! 
Syngång sommaren 2014 
Som vanligt är det inspirerande att få gå runt och titta på 
hur fint det är och få nya idéer på odlingssätt.

Rent generellt så har det blivit en uppryckning på alla 
områdena. Det är riktigt roligt att se den utvecklingen. Vi 
kan vara stolta över vår förening.

Några har börjat med täckodling, det verkar växa bra. 
Att det är bra för jorden också är en klar fördel. Fler och 
fler odlar i pallkragar. För min egen del är det första året 
och jag har aldrig fått morötter så tidigt och så raka och 
fina som nu. Såg även en odlare som har monterat på bitar 
av takpapp för att förhindra att sniglar kryper upp. 

Sedumkanter och grusgångar  
Det är som vanligt några medlemmar som slarvar med 
sedumkanten, grusgången och rågångarna. Vi vädjar till er 
att rätta till detta. Förutom att det ser vårdat ut, så främjar 
det grannsämjan. Är ni osäkra, kontakta någon i styrelsen 
som hjälper vi gärna till och förklarar. 

Res er gärna upp från er egen lott och område och ta en 
titt på de övriga områdena. Det finns mycket att inspireras 
av och till och man kan få en liten pratstund och utbyta 
idéer med en annan kolonist. 

Många inbrott 
I år har vi varit utsatta för inbrott i huset och många med-
lemmar har blivit drabbade av uppbrutna lås. Det är förfär-
ligt tråkigt att bli drabbad. Polisanmäl gärna, det är upp till 
varje medlem att göra det. Det är svårt att gardera sig mot 
stölder. Vi i styrelsen kan inte påverka polisen att bevaka 
koloniföreningen. Det lär inte vara någon som vill gå vakt 
som man gör på båtklubbar. 

Ordförande har ordet

Sedumkanter 
Våra lotter avgränsas av sedumkant mot de grusade gångvägarna. 
Sedumkanten ska enligt föreningens stadgar vara 25 cm bred i 
anvisad färg. Färgen skiljer sig från kvarter till kvarter och det är 
viktigt att vi följer ”områdesfärgen”. 

På den bifogade kartan ser du vilken färg just din sedumkant 
ska ha. Har du för smal sedumkant, kanske din granne har för 
bred, och kan dela med sig. Eller vise versa.

Bulla upp kanten 
Sedum är en mycket tålig marktäckare som är nästan underhålls-
fri. Den behöver ”resas” ibland. Det gör man genom att försiktigt 
med trädgårdsspaden lyfta upp en bit sedum och fylla på jord 
underifrån så att kanten höjer sig och samtidigt får litet ny näring.

Ryck ogräset kontinuerligt 
Ta en runda varje gång du kommer till lotten, och avlägsna de 
rotogräs som har fastnat i sedumkanten. På så sätt hinner inte 
kirskål och annat ogräs få fäste och man slipper göra en storrens-
ning. Spar tid och kraft!

Inger Klondiras 

Nya medlemmar
B206 Cathatina Eriksson
Välkommen till föreningen och lycka till med odlingen!

Händer i vår närhet
Trädgårdsmarknad på Åkeshofs Slott 
Söndagen den 31 augusti mellan 11.00 och 16.00 kommer 
Västerleds trädgårdsförening att sälja plantor och grönsaker 
och mycket annat. På borggården kommer det att finnas 
försäljning av kaffe och kaka samt korv med bröd. Detta är 
ett samarbete med Åkeshofs Slott och Studiefrämjandet.

Åkeshofs Slottsbodar 
Hoppas att många av er har besökt bodarna, spännande 
koncept med nya utställare varje vecka. Dom hyr ut bord 
per vecka eller per dag. Så man vet aldrig vad som kan fin-
nas till buds.

Så håller du rådjuren borta
Vi får mer och mer rådjur på våra odlingslotter och det 
äter upp mer än någonsin. Men vad ska vi då göra för att 
hålla dem borta?

Det mest effektiva är ju såklart att täcka 
grödorna med odlingsduk eller sätta upp ett 
staket runtom. 

Ett annat sätt som brukar vara effektivt 
är att hänga upp doftkuddar som går att 
köpa på handelsträdgårdar dessa är dock 
ganska dyra och skyddar bara en kvadrat-
meter. 

Ett billigare alternativ är att göra egna 
små kuddar av blodmjöl och ättika som 
man hänger upp runt grödorna som är att-

raktiva för våra fyrbenta vänner.

Så här gör du:
Blanda en del ättika med 3 delar vatten och fyll på med 
blodmjöl och rör runt tills det blir en kletig massa. Gör 
små bollar av en gammal tygbit och doppa dem i bland-
ningen. Knyt fast ett snöre på bollen och häng upp på en 
pinne nära grödan som ska skyddas. Regnar det mycket 
mister kudden sin doft och behöver doppas igen för att 
fungera. 

Lycka till!
Alexander Hansson

Bevara gamla frösorter 
Föreningen Sesam är en ideell förening som genom prak-
tiskt arbete verkar för att bevara den mångfald som finns 
bland köksträdgårdens och åkerns växter. Det centrala 
i verksamheten är att medlemmarna fröodlar dessa sorter. 

Egen fröodling är ett säkert sätt att bevara gamla favoriter 
även om de försvinner ur handeln. Den största fördelen 
med egen fröodling är att du på detta sätt säkert får behålla 
din egen favoritsort. Det går inte att räkna med att någon 
annan gör det.

Fröodling tar inte stor plats. Med 5-10 kvadratmeter i 
ett varmt och soligt hörn i trädgården samt medlemskap i 
Sesam har du kommit långt på väg. Svårigheterna varierar, 
det beror på arten du vill fröodla. 

Är du intresserad av att få veta mer, gå in på deras hem-
sida: www.foreningensesam.se 

Gunilla Sterner

Ovälkommen gäst



I huvudet på en nybörjare
Namn: Helene Doverdalen
Lottnr: A 130
Ålder: 48
Antal år i föreningen: började i maj

Hur fick du reda på vår förening? 
Det var på grund av Ulrika som har en lott här på A-områ-
det. Tidigare har jag bott i närheten och sett området. Det 
är barndomsland för mej.
Har du fått ett bra mottagande av föreningen? 
Jag har fått ett mycket bra bemötande. Jag känner mej 
väldigt välkommen och har mycket trevliga grannar.
Hur har odlingssäsongen varit så här långt? 
Jag har grävt upp nästan 75 procent av lotten och kört bort 
många lass med skräp, bland annat många valnötter (lot-
ten ligger under valnötsträdet). Odlingen har tagit sig bra, 
jag har nog den högsta potatisblasten på området! Jag har 
använt både häst- och hönsgödsel. Nu ska jag sätta flera 
plantor, bl a kaprifol.
Vad är du mest intresserad av att odla? 
Hittills har jag gått loss på det ätbara eftersom jag älskar att 
laga mat. Men det ska komma mera blommor och plantor. 
Jag köper dem på Gustavshill på Färingsö.
Varifrån får du dina kunskaper? 
Jag har alltid varit intresserad av 
trädgård. Mina bästa vänner har 
blomsteraffär. Min farmor var väldigt 
duktigt. Men jag inte odlat själv förut 
så jag provar mig fram. Jag är inte så 
rädd för att göra fel. Jag har gjort olika 
delar av lotten med olika jordsam-
mansättningar, så jag får se vad som 
funkar bäst. 
Vilket är ditt bästa odlingsminne?
Att jag fick ner potatisen. Förut har 
jag bara satt blomfrön på balkongen. 
Jag är även mycket glad för fontänen. Jag tror på Feng Shiu 
så det är bra att framsidan av lotten är vänd mot vatten. 
Vilket är ditt sämsta odlingsminne?
Det har inget med odlandet att göra, men det var när en 
alkoholist som låg och sov på bänken här bredvid plötsligt 
vaknade och började skrika högt. Jag blev inte så orolig 
själv, men det blev en av mina grannar.
Har du några tips till oss andra? 
Njut! Jag är bara så tacksam att kunna komma och odla på 
min egen jordplätt och kunna vårda den. Det är som att ha 
ett sommarställe.
Är det något du vill ha svar på? 
Vet inte, har inte hunnit så långt ännu.
Vilket är ditt mest använda redskap? 
Hittills har det varit spade och grep. 

Vilken är din favoritblomma? 
Petunian är väldigt vackert, nu har jag två. Och jag är 
mycket stolt över min rhododendron.
Din favoritgrönsak? 
Sockerärter är fantastiska, och sparris. Jag hoppas kunna 
avancera till att odla sparris själv.

Gjort om hela lotten
Namn: Iwona Palm
Lottnr: C 321 
Antal år i föreningen: Sedan 2012

Vad är du mest intresserad av att odla? 
Jag tycker om blommor mest, det här är liksom min bal-
kong. Det blir mest enklare odlingssorter. Men jag har 
även lite rödbetor, lök och gurkor.
Hur har odlingssäsongen varit så här långt? 
Det har blivit ungefär som vanligt.
Ska du pröva något nytt i år?
Gurkor. Men tyvärr är dom lite ynkliga.
Varifrån får du dina kunskaper? 
Dels från min väninna, och dels läser jag för att få tips. Jag 
har inget med mej från barndomen, ingen anknytning till 
jorden. Men jag ville odla och jag har ingen balkong.
Vilket är ditt bästa odlingsminne?

Jag har strukturerat om hela lotten 
efter den som hade lotten tidigare och 
gjort det mer estetiskt. Att det blev 
som jag har velat och att det blev så 
pass bra, är det bästa hittills. Det är 
jättefint här med bra folk runtom.
Vilket är ditt sämsta odlingsminne?
Alla stölder, förstås, och så rådjuren 
och hararna som äter upp mina knop-
par. Jag har försökt med otvättat ull 
och gladpack som prasslar. 

Har du några tips till oss andra? 
Håll efter ogräset då och då och däremellan ta ett glas vin 
och en matbit. Man ska inte slita för mycket. Trädgården 
ska inte vara perfekt, då försvinner insekter och bin. Ett bra 
tips är att ge gurkor blomgödning.
Är det något du vill ha svar på? 
Vad ska vi göra åt rådjuren? Någonting måste göras, man 
kan inte ha täckduk på allt. Men jag antar att det är deras 
hämnd för att vi har tagit deras marker. Jag undrar även 
varför mina plommonkart har ramlat ner?
Vilket är din mest använda redskap? 
Min lilla spade och krattan.
Vilken är din favoritblomma? 
Svårt att ha en favorit, alla blommor är fina.
Din favoritgrönsak? 
Det skulle kanske vara potatis, fast jag odlar ingen i år...

HEJ KOLONIST!

Petunior

Recept på squash och rödbetor
Provencalska squash
4 squash à 250-300 g
olivolja 
Fyllning: 
2 gula lökar hackade
2 dl fint tärnade morötter 
olivolja 
1 dm purjolök skivad
0,5-1 dl passerade tomater 
salt, svartpeppar 
1 tsk provencalska kryddor 
ca 1 dl riven parmesanost eller lagrad hårdost

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200°. 
2. Dela squashen längs med i två halvor. Gröp ur det 
mesta av fruktköttet och hacka det. Pensla squashen 
med olivolja och lägg dem på ett ugnssäkert fat. Sätt 
in squashen mitt i ugnen ca 15 minuter 
3, Fräs löken och morötterna i olivolja till en ljusgul 
färg. Blanda i det hackade inkråmet. Häll på lite mer 
olivolja om blandningen börjar bli torr. Blanda i pur-

jolöken, passerade tomater, salt och kryddor. 
4. Höj ugnstemperaturen till 225°. 
5. Fördela fyllningen i squashen, strö över riven ost och 
gratinera i ca 15 minuter eller tills osten är gyllenbrun.

Rödbetsraka
1 rödbeta stor
2 potatisar 
0,5 gul lök 
1 ägg 
1 krm salt 
Pepparrotskeso: 
0,5 dl keso 
0,5 dl gräddfil 
1 msk pepparrot riven
matfett till stekning

Gör så här:
Skala rödbetan, potatis samt lök och riv dem grovt. Tillsätt 
ägg och salt. Platta ut till en raka och stek på medelstark 
värme, 7-8 minuter på varje sida. Servera till pepparrotskeso.

Gunilla Sterner

Kompostering 
Det brukar talas om tre sätt att kompostera i en trädgård 
– och varför inte på kolonilotten? Det vanligaste sättet att 
kompostera är att man samlar kompostmaterialet i en hög 
eller i en behållare. Men här kommer tips på två andra 
som kanske är lite mer okända.

Ytkompostering
Du kan lägga gräsklipp och löv under buskar, kring peren-
ner eller mellan raderna i trädgårdslandet. Ett sådant lager 
om 5–10 cm kompostmaterial bidrar till att hålla jorden 
fuktig och att hålla tillbaka ogräs (!). Samtidigt gynnas 
maskar och andra djur i jorden, som bidrar till att jorden 
blir porös. Efterhand som det utspridda kompost materia-
let förmultnar lägger man på ytterligare kompostmaterial.

Nergrävning
Mindre mängder trädgårdsavfall kan man gräva ned di-
rekt i jorden på 10–25 cm djup under alla tider av året 
då det inte är tjäle. Grövre material hackas först sönder 
med spaden. Blanda kompostmaterialet med jorden så går 
förmultningen fortare. Kaffesump och teblad är utmärkta 
jordförbättringsmedel som du kan gräva ned tillsammans 
med kompostmaterialet. 

Men tänk på att alla sorters förmultning i jorden kräver 
syre. Därför bör du undvika att gräva ned stora mängder 
på samma ställe eller att gräva ned kompostmaterialet där 
jorden är sank eller hårt packad. Du kan med fördel gräva 
ned kompostmaterial på olika ställen där det finns ”na-
ken jord” dvs. under buskar, mellan rader av till exempel 

hallonbuskar och i trädgårdslandet. När det är dags för 
höstgrävning passar det utmärkt att passa på att gräva ned 
färskt kompostmaterial eller halvförmultnat material från 
komposthögen. Även nedgrävning gynnar daggmaskar 
och andra djur som gör att jorden blir porös.

Några ”tänk på” för alla sorters kompostering…
Ogräsfrön och ogräsrötter kan lätt spridas via komposter - 
därför ska ogräset inte hunnit sätta frö innan det kompos-
teras. Rötter av kvickrot, maskros, kers och andra rotogräs 
kan också spridas via komposteringen. Det är därför ofta 
bäst att låta ogräs rötterna torka i solen så att de är ordent-
ligt döda innan de komposteras.

Vi kommer aldrig ifrån att det finns bladlöss och andra 
skadegörare. De flesta skadegörare dör om de grävs ned el-
ler om de hamnar inne i komposten - särskilt om denna är 
ordentligt varm. Växtdelar som är angripna av svampsjuk-
domar, till exempel vid kraftiga angrepp av bladfallsjuka på 
bärbuskar bör inte grävas ner alls utan kastas i soptunnan

Vissa sjukdomar – potatiskräfta och potatiscystnema-
tod, klumprotsjuka på kål, – är mycket smittsamma och 
kan leva kvar länge i jorden. Kompostera därför aldrig jord 
eller växtrester som kan vara smittade!

Tänk på att till exempel potatis, äpplen och morötter som 
har hamnat i komposten kan locka till sig råttor, möss och 
sorkar. Det är därför särskilt lämpligt att hacka sönder och 
gräva ned sådant kompostmaterial. En komposthög eller yt-
kompostering gynnar jordlöpare, humlor och andra nyttiga 
smådjur, men tyvärr också sniglar – håll koll på detta.

Marie Fors


