
användande. Vi hotar med att strunta i att köpa in gräs-
klippare och att varje medlem får skaffa en egen om det 
inte blir bot och bättring.

• Kom ihåg att njuta av all prakt som finns inom vårt fina 
område.

Gunilla Sterner

Angrepp på röda och vita vinbärsbuskar
I år har många av våra rödvinbärsbuskar blivit angripna av 
bladlöss. Vinbärsbladlusen orsakar rödaktiga bucklor på 
röda vinbär, krusbär och även vita vinbär. Svartvinbärsblad 
blir istället gulgröna. 

Åtgärd: plocka bort de an-
gripna bladen (klipp ej bort skot-
tet) släng inte bladen i komposten 
utan i soporna. Kläm om möjligt 
ihjäl bladlössen (sitter på bladens 
undersida). Låter man angripna 
blad vara kvar kan lössen flytta 
vidare till annan buske säger Maj-Lis Petterson på SLU.

Magdalena Johansson/miljöansvarig 
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Hej alla medlemmar!
Det har varit en ovanligt kall vår och försommar, 
mycket är sent men de sista veckorna verkar växlig-
heten hämta igen den kalla våren.  Både det man 
vill ska växa och ogräset har tagit fart nu när vär-
men äntligen kom.

Syngången är nu utförd. 
Glöm inte bort att läsa pro-
tokollet och gör det vi ber 
om att utföra. Det är roligt 
att göra dessa syngångar, det 
finns så mycket att inspireras 
av. Som vanligt finns det 
många som har fint på lot-
terna. Men vi har även några 
lotter som inte når upp till 

kraven Stockholms Stad har på oss. 
Ta er tid och ta en promenad på området. Det finns 

många lotter att hitta inspiration från.

Några kom ihåg
• A-området ska måla sina lådor, färg finns i förrådshuset.
• Alla ska lämna in potatislappen med plomberingen till 
styrelsen.

• Meddela adressändring till: akeshovkoloni04@yahoo.se

• Låt inte ogräset gå i blom.

• Klipp bort fröställningarna på lupinerna och vallmon. 
Håll efter praktlysingen, japanska lyktor samt renfana.

• Vid behov vattna komposten.

• Gräsklipparna. Vi vädjar till er att göra rent dessa efter 

Ordförande har ordet

Nya medlemmar
A 112 Gunilla Byqvist och Kristina Hoas
A 123 Wilhelm Lindblad
C 328 Inari Bergström 
Välkommen till föreningen och lycka till med odlingen!

Trädgårdsmarknad
Trädgårdsmarknad i slottsmiljö. 
Söndagen den 30 augusti kl 11:00–16:00 genomför Väs-
terorts trädgårdförening en marknad på slottsgården. Här 
kommer det att säljas grönsaker och plantor, även honung 
och annat som medlemmar i Västerorts Trädgårdsällskap 
ställer upp med.

Förra årets Trädgårdsmarknad i slottsmiljö blev en succé 
– vackert väder, fantastisk miljö, många medlemmar som 
deltog aktivt och mycket folk som besökte marknaden. 

I år kommer medlemmar i Åkeshovs koloniförening att 
delta. Vi tänkte främst använda tillfället att berätta mer om 
vår förening. 

Vi hoppas få hjälp av ytterligare medlemmar och 
har du tid/intresse, egna uppslag, idéer eller växter att 
sälja så är du välkommen att kontakta Susanne Poul-
sen eller Maria Bane!

Snigelplågan
I  Sverige finns det ca 20 snigelarter. Snigeln är ett blöt-
djur och förekommer på fält, fuktiga skogar och i mörka 
fuktiga utrymmen. De äter både växter och djur. De flesta 
sniglar är dock harmlösa. Här kommer två sorters sniglar 
att beröras, nämligen leopard-/pantersnigel och mördarsni-
gel/spansk skogssnigel. 

Leoparsnigeln har setts på koloniområdet därför lite 
information om den. Namnet 
har den fått efter sitt varierande 
utseende. Färgen kan vara grå 
till nästan svart. Speciellt är att 
snigeln är fläckig med svaga 
längsgående streck på bakkrop-
pen i svart, grått eller vitt. Den 
är den längsta snigeln i Sverige 

och kan bli upp till 15 centimeter lång. Leoparssnigeln har 
invandrat till Sverige från Mellaneuropa med växttranspor-
ter. Denna snigel gör ingen större skada på odlingar vilket 
mördarsnigeln gör.

Mördarsnigeln har kommit från Spanien och Portugal. 
den är ganska lik vår skogssnigel men är oftast rödbrun till 
färgen. Namnet mördarsnigel har den fått för att den är 
otroligt glupsk och äter det mesta som finns på våra lotter. 
Speciellt förtjust är den i växter med stark doft. 

I sina ursprungsländer har snigeln naturliga fiender och 
där gör det varma klimatet att den inte kan föröka sig så 
snabbt som de kan här. På grund av det starka slemsekretet 
är den inte ätbar för djur i Sverige. 

Eftersom mördarsnigeln är hermafrodit (tvåkönad) har 
den inga problem med att föröka sig. En snigel kan lägga 
fyrahundra ägg som är ca 3–4 mm stora vita kulor. Sni-

Boktips
Lena Israelssons ”Handbok för köksträdgården” är en drygt 
400 sidor tjock bok som innehåller massvis med handfasta 
råd och tips av stort värde för oss som odlar ekologiskt.

Boken är uppdelad i 5 delar: 
Komponera en trädgård, Odlingsme-
toder, Grönsaker, Kryddor och Bär.

Det är framför allt all den kun-
skap hon delar med sig av angående 
odlingsmetoder som jag har haft 
användning för. Hon tar bland annat 
upp vad man kan göra för att förbätt-
ra lerjord och det finns även massvis 
med information i ämnena gödsling 

och kompostering. 
I de delar av boken som behandlar grönsaker, kryddor 

och bär går hon igenom de vanligaste växterna och kom-
mer även där med nyttiga råd och tips för en friskare och 
rikare skörd.

Jag kan varmt rekommendera boken!
Susanne Poulsen

gelungarna gräver ner sig 
i oktober och övervintrar. 
Det går inte att utrota 
mördsnigel, utan vi måste 
lära oss att leva med den. 

Några tips från Vi i villa:
• Gå en runda på lotten 
varje kväll och plocka sniglarna. Döda dem genom att 
klippa itu dem bakom huvudet. Släng dem i plastpåse 
som kastas i soporna. 
• Sätt ut snigelfällor som vittjas dagligen. Fällan kan 
bestå av en träskiva eller plastsäck där sniglarna gömmer 
sig under. 
• Sätt ut en låg skål med öl där sniglarna drunknar.
• I handeln finns det speciella pellets som bekämpar 
sniglar. Kontrollera att det du köper är lämpat för eko-
logisk odling. 
• Skydda din odling genom att använda upphöjd od-
lingskärl eller pallkragar. Gör snigelplåtar med nedböjd 
kant att sätta upptill på övre kant.
• Du kan sätta koppartejp kring dina pallkragar. Tejpen 
fungerar genom att det mellan snigelns slem och kop-
parn naturligt uppstår en elektrisk stöt som gör att mör-
darsniglarna ogärna tar sig över koppartejpen. Även en 
tjärrpappskant funkar bra.

Lycka till! 
Ewa Zotterman

När du åker bort i sommar 
Informera dina närmaste lottgrannar om du tänker resa 
bort en längre period i sommar. På så sätt kan vi hålla koll 
på varandras lotter så inte obehöriga vistas där de inte bör 
vara. 

Om du har bett någon vän att ta hand om din lott, be 
gärna hen att berätta för de närmaste grannarna vem man 
är och vad man gör på lotten.

Och behöver du hjälp med vattning, fråga grannen!
Inger Klondiras

Grodorna trivs dock i regnet, som 
denna fina hos Maria Bane



I huvudet på en nybörjare 1
Namn: Anna Boström och Evelina Gustafsson
Lottnr: B 202
Ålder: 30
Antal år i föreningen: började i maj

Hur fick du reda på vår förening? 
Vi gick bara förbi här och tyckte det var så himla mysigt. 
Sedan träffade vi en av våra grannar som har en lott här 
och så sökte vi lotten.
Har du fått ett bra mottagande av föreningen? 
Jättebra, det är väldigt positivt. Alla här är jättehärliga. Det 
är bra när man är nybörjare att får tips av andra.
Vad är du mest intresserad av att odla? 
Framförallt squash och pumpa. Kanske vågar vi oss på 
blommor nästa år.
Hur har odlingssäsongen varit så här långt? 
Vi hade dragit upp squash och pumpa hemma men var 
kanske lite för tidiga med att sätta ut plantorna på lotten. 
De trivs inte alls nu och några tycks ha dött, men de andra 
kämpar på. Men annars växer det bra, det är spännande att 
se vad som finns på lotten sedan tidigare. 
Varifrån får du dina kunskaper? 
Jag kollar lite på Internet. Och så frågar vi folk häromkring 
vad och hur man ska göra.
Vilket är ditt bästa odlingsminne?
Det var när jag var liten och fick odla på en del av mammas 
land. Det var så mysigt att sedan äta 
det man odlat.
Vilket är ditt sämsta odlingsminne?
Det är de här squashen som har dött.
Har du några tips till oss andra? 
Kom och hälsa på oss och säga hej. 
Och plocka gärna en snigel med er 
på väg ut! Vi kallar vår lott för ”sni-
gelriket”.
Är det något du vill ha svar på? 
Hur vi ska göra med sniglar.  Vi har 
även mycket hallon och andra buskar som vi inte vet hur 
man ska sköta.
Vilket är din mest använda redskap? 
Just nu är det spaden. Vi har fått gräva upp halva lotten. 
Sedan blir det nog en sådan där ogräsrensningsklo.
Vilken är din favoritblomma? 
Löjtnantenshjärta och förgätmigej.
Din favoritgrönsak? 
Squash och pumpa. Vi kör stenhårt på det!

I huvudet på en nybörjare 2
Namn: Helene Lindmark
Lottnr: C 317
Ålder: 56 
Antal år i föreningen: Det är första året.

Hur fick du reda på vår förening? 
Jag brukar promenera runt omkring här och har sett kolo-
niområdet och tyckte det var så fint och lugnt här. Jag har 
nära hit också.
Har du fått ett bra mottagande av föreningen? 
Jättebra. Det är bra att man inte behöver bo i Stockholms 
kommun för att få lott här. Jag har blivit bra välkomnad, 
fått bra information och nya vänner! Det är så skönt här 
med hästarna intill, det känns väldigt lantligt.
Vad är du mest intresserad av att odla? 
Ätbara saker framförallt, eftersom jag är vegetarian och 
allergisk. Det är bra att kunna odla ekologiskt. Jag tycker 
även mycket om bär. Men det är trevligt med lite blommor 
runtom.
Hur har odlingssäsongen varit så här långt? 
Odlingen går bra. Jag har sått mycket – sallad, rödbetor, 
grönkål, persilja, lök mm. Jag har även satt morötter. Jag 
odlar aldrig potatis, det tar för mycket plats och är så billigt 
att köpa. Man får prova sig fram och ser vad som tar sig.
Varifrån får du dina kunskaper? 
Min släkt är från landet och min pappa var bonde. Varje 
sommar var jag på landet och odlade. Sedan hade jag hus 
i många år innan jag sålde nyligen. Jag saknade odlandet, 
men inte husskötsel, så en lott passar perfekt.
Vilket är ditt bästa odlingsminne?
Jag brukade odla mycket pumpor av olika slag. Ett år hade 
jag en jättestor pumpa som jag hade utanför dörren vid 

Halloween sedan. Jag odlade den 
med mycket hästgödsel och så hade 
jag lindat in den med myggnät så att 
mördarsniglarna inte skulle kunna 
ta sig in.
Vilket är ditt sämsta odlingsminne?
Råddjur. Det är så tråkigt när det 
som har kommit upp en bit bara 
äts upp. En sak från i år var när en 
skata som bor häromkring flög ner 

till lådan och tog med sig en hel påse 
med bullar som jag hade haft med mig hit!
Har du några tips till oss andra? 
Egentligen inte, de flesta har nog egna kunskaper. Men ett 
par saker har jag sett här. Många har sina jordgubbsplantor 
för täta, det ska helst vara 40 cm mellan. Sedan är det bra 
om de med lotter som har mycket kvickrot eller kirskål 
åtminstone klipper ner det för att hålla koll på det.
Är det något du vill ha svar på? 
Inte just nu.
Vilket är din mest använda redskap? 
Grepen. Jag rensar ogräs med den och luckrar jorden.
Vilken är din favoritblomma? 
Doftande bondpion.
Din favoritgrönsak? 
Tomater. De egna smakar så gott och så vet man att de inte 
är besprutade. Fast jag odlar inga här just i år.

HEJ KOLONIST!

Pion

Några sommarecept
Grönsaksbiffar med 
Tzatziki
2 dl grovt rivna morötter 
2 dl grovt rivna palster-
nackor 
1 dl finstrimlad purjolök 
2 dl grovt riven potatis 
2 ägg 
örtsalt 
svartpeppar 
Tzatziki: 
4 dl matlagningsyoghurt 
1 gurka riven på den grova sidan av rivjärnet
2-4 vitlöksklyftor, pressade 
salt 
peppar 

Gör så här:
Blanda grönsaker och potatis med uppvispat ägg. 
Krydda med örtsalt och peppar. Blanda väl.

Hetta upp en stekpanna. Tillsätt en klick smör el-
ler margarin. Klicka ut smeten till plättar och stek på 
medelvärme 2–3 minuter på varje sida. Håll plättarna 
varma. 

Blanda samman ingredienserna till tzatzikin. 
Servera grönsaksplättarna med en klick tzatziki.

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 och i bitar. Koka dem 
mjuka och i lättsaltat vatten. Blanda äggulor, senap, ma-
jonnäs, salt och peppar. Vispa äggvitorna til hårt skum 
och vänd sedan ner dem och i ägguleblandningen. 

Lägg de avrunna rotsakerna i en smord ugnsäker 
form och täck med äggsmeten. Grädda ca 20 minuter 
tills ytan fått fin färg. 

Gott till rökt fisk eller skinka.
Gunilla Sterner

Recept på ananaspaj:
150 gr smör
1 dl socker
3 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver 
Fyllning:
2 dl creme fraiche
1 stor burk krossad ananas eller 2 små
1 ägg
1 dl socker
1 tsk vaniljsocker 
Sätt ugnen på 200o. Smält smöret. Blanda ned socker 
mjöl och bakpulver.

Tryck ut degen i en låg pajform. Blanda ihop fyll-
ningen och häll i den och grädda den i omkr 20–30 
minuter. 

Serveras gärna med grädde!              
OBS: man kan byta ut ananasen mot hallon, rabar-

ber eller annan frukt eller bär.
Ulla-Britt Ducci
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Kirskål är ett extremt besvärligt ogräs som alla medlemmar 
behöver hålla efter så att den inte sprider sig. Den kan helt 
ta över en lott om den inte hålls efter.

 Här är några tips från från SLU på hur man bekämpa 
kirskål:

• Klipp ner kirskålen så lågt det går och täck med 20 
cm torvströ eller lätt kompost. Året efter har de vita kir-
skålsrötterna kommit upp i det porösa lagret på ytan och 
är lätta att ta bort. Var dock försiktigt då de sköra rötterna 
lätt går av och då kan växten komma igen! Sålla gärna 
täckmaterialet.

• Kirskål är beroende av sina blad för att få näring och 
överleva. Om man ständigt tar bort bladen, kan man så 
småningom trötta ut den. Är den åtkomlig för gräsklip-

Bort, bort, bort!

Kirskål
paren, kör över den en gång i veckan! Bland 
buskar och rabattväxter river man helt enkelt 
bort bladen. Men man får vara ihärdig, den 
kommer lätt tillbaka.

• Ta alltid bort blommorna så att den inte 
kan sprida sig med frö!

• Ogräsmedel med ättika är också mest 
effektivt på de överjordiska delarna och passar 
bäst att använda på hårda ytor såsom grus-
gångar och stensättningar. Ättika är helt ned-
brytbart i naturen men eftersom det är surt kan det fälla ut 
tungmetaller i jorden. Dessutom är det frätande så det ska 
hanteras med försiktighet.

Gunilla Sterner 


