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Hej alla gamla och nya medlemmar!
Det var inte bara solen som jobbade för högtryck denna 
städhelg. Ni alla medlemmar slet duktigt utan knot med 
allt möjligt för att städa upp området för denna säsong. Ett 
särskilt tack till herrarna som var snälla och ställde upp för 
alla som ville ha hjälp med att gräva upp svartvinbärsbus-
kar. Detta är ett tungt jobb. 

Tack även till Ewa Zotterman som fanns till för oss alla 
som ville slänga något i containern. Packade och stuvade 
om, så att allt fick plats under alla tre passen.  Jag är helt 
förundrad över varifrån allt skräp kommer ifrån, vi fyllde 
ju containern till brädden  i höstas.  

Klubbmästeriet såg också till att vi fick något i oss, med 
goda mackor och nygrillade hamburgare.  Områdesansvariga 
har ett stort ansvar i att se till att vi gör rätt jobb och följer 
upp att extra arbetsuppgifter blir utförda. Jag vill gärna dela 
ut guldstjärnor till alla medlemmar som deltog denna helg!  

En sak till som är roligt är att så många unga medlem-

mar har kommit in i föreningen. Det händer något inom 
föreningen, vi får nödvändiga energitillskott. Vi brukar 
kunna tilldela alla sökande en lott samma år. Nu har detta 
inte varit möjligt, eftersom det fortfarande står flera i kö. 
Ett skepp (bil) kommer lastad
Förra helgen kom Tälje trädgårdsprodukter med en bil 
fylld med jord, gödsel, barkmull, täckbark och lite annat. 
Hela tolv ton släpades ut till våra lotter.
Vattnet på C
Vi hade i uppstarten problem med en kran på C-området. 
Vi försökte fixa den själva för att hålla ner kostnaden. 
Detta gick inte, så vi fick anlita rörmokare. Tack Martin 
som lyckades hitta en som kunde hjälpa oss med detta. 

Vi kommer till hösten att pröva med att täcka över 
kranarna, så att ingen försöker sig på att testa om det 
finns vatten. Vi öppnar alla kranar efter att vattnet är 
avstängt för att det inte ska komma in vatten som sedan 
fryser till is.

Ordförande har ordet
Foto: Inger Klondiras och Ebba U

llman

Arbete, arbete, arbete ... och så fika

Forts. på nästa sida



Rabarber med kardemummasmulor

Några kom ihåg
• Potatislapparna ska alla lämna in - vare sig man odlar 
eller inte. Vi vill inte att det saknas över 30 stycken lap-
par till hösten. Det finns extra lappar i förrådet. Självklart 
odlar ni endast den potatis som är godkänd!
• Skriv på listan när du har städat förrådet eller rensat 
häcken. Byt med någon annan om datumet inte passar.
• Meddela adressändringar. Du som har e-post och 
inte fått något utskick, hör av dig till oss via mail så att vi 
får in rätt adress.
• Alla på A ska måla lådorna, städa ur lådan, olja in och 
måla utsidan. Färg och pensel finns i förrådet
• Låt inte ogräset gå i blom.
• Styrelsen går syngång i månadsskiftet juni/juli.
• Glöm inte att njuta av lotten och ta en promenad 
runt i området.

Gunilla Sterner

Detta behövs: 
200 g späda rabarber
1/2 dl vatten
1/2 dl strösocker
1 urskrapad vaniljstång
1 tsk maizena
2 msk vitt vin eller vatten
Smulor:
100 g smör
1 dl vetemjöl
1 dl havregryn
1/2 dl strösocker
1 tsk finmald kardemumma

Skär rabarberna i centimeterbreda bitar. 
Sjud hälften av rabarberna tillsammans med vatten, socker 
och vanilj under omrörning i ca 6 minuter. 
Tillsätt därefter resten av rabarberna. Rör ut maizenan i 
vitt vin eller vatten, häll ner i rabarbern och sjud i ytterli-
gare två minuter. Ställ kompotten i kallt vattenbad. 
Smält smöret till kardemummasmulorna. Blanda ner alla 
de övriga ingredienserna.
Strö ut degen på en plåt och grädda i ugnen, 190 grader i 
ca 15 minuter, tills smulorna får en gyllenbrun färg. 
Fyll koppar eller glas med rabarberkompotten och toppa 
med smulorna.

Forts. från sid 1

Hemsidan –  ny säsong, nya tag!
Föreningens hemsida har legat i träda lite väl länge – men 
lagom till våren har den fått nytt liv och en rejäl upp-
fräschning. Framöver kommer även mer innehåll att läg-
gas upp och fler funktioner för både befintliga och poten-
tiella medlemmar. Det är jättebra om vi kan få hemsidan 
att användas mer aktivt. 

Under fliken ”för medlemmar” hitta man information om 
häckrensning, städning av stugan, årsmötesprotokoll, po-
tatissorter, städdagar mm. Fr o m 18 maj byter vi lösenordet 
till medlemssidorna. Det nya lösenordet skickas via mail.

Det går även att använda hemsidan som en anslagstavla 
ifall man vill köpa/sälja/ge bort saker. Då mailar man till 
alison@demars.se med info så lägger hemsidesansvarige 
Alison De Mars upp det. 

www.akeshovskoloni.se

Vädret var härligt både lördag och söndag. Efter några 
timmars arbete kom den efterlängtade fikapausen med 
goda hamburgare från grillen och smaskiga smörgåsar från 
klubbmästeriet. De nyinköpta borden kom till användning 
så att alla kunde sitta och umgås.  Efter pausen var det bara 
att packa vidare. Inget gym pass behövdes denna helg.

Ewa Zotterman

Betraktelser i en container
Då var det åter dags för vårstädning av koloniområdet. Jag 
åtar mig att vara containervakt som vanligt, för att det är 
så kul att stuva containern och träffa alla kolonister. Alla 
har ju något att slänga.

Det är viktigt att packa på ett bra sätt. Tungt i botten 
med lättare saker över. Det är lite bökigt med grenar som 
spretar åt alla håll. Då är det bra att lägga något som tyng-
er ner ovanpå. I år var det inte mycket grenar som släng-
des men desto mer sjuka vinbärsbuskar., som har mycket 
rötter så de slängdes i stora jordklumpar. Jättetråkigt men 
vi måste få bort vinbärskvalstren. Många kommer för att 
slänga torra växter, vilka istället går bra att klippa ner och 
kompostera.

En del fina saker slängs också, men dessa ställer jag ut-
anför containern och det är alltid någon som behöver just 
en sådan grej. Roligt att något går att återanvända. 

Tips om självplock av Salix (pil)
Ulrika och Maria från A-området åkte i april ut till Fä-
ringsö för att plocka Salix. Vi kommer berätta mer om 
detta, med prisexempel och adress, på föreningens hem-
sida inom kort.

Maria Bane



Ogräs år min grej!
Namn: Helene Roth Kumar
Lottnr: A 125
Antal år i föreningen: började i maj

Hur fick du reda på vår förening? 
Jag känner Maria (Bane) inom släkten så att säga. Jag har 
funderat på att ha en lott många gånger och tittat runt på 
nätet. Under den tiden sammanföll det att Maria och jag 
pratades vid och hon berättade om Åkeshov och satte mig 
i kön för en lott.
Har du fått ett bra mottagande av föreningen? 
Jag har fått ett fantastisk bemötande. Alla är jättetrevliga.
Vad ser du fram emot under odlingssäsongen?
Lotten var ju helt överväxt, så vi får se vad som kommer. 
Vi ska odla litet grönsaker, men behåller perennerna och 
bärväxterna än så länge. Det ska vara kul med bär för 
barnen. Jag tycker om ordning och reda, 
ogräset ska bort…
Varifrån får du dina kunskaper? 
Jag är helt och hållet nybörjare, men jag 
får en del kunskaper från min man. Sedan 
frågar jag Maria hela tiden och andra lott-
grannar. Jag läser litet i böcker också.
Vilket är ditt bästa odlingsminne?
Jag har inget särskilt minne, men jag tycker att det känns 
jätteharmoniskt att vara här. Jag är jätteglad att Maria och 
jag råkade prata den gången.
Har du några tips till oss andra? 
Nej, jag håller på att lära mig.
Är det något du vill ha svar på? 
Jag frågar Maria när det är något jag inte vet. 
Vilket är ditt mest använda redskap? 
Vi har fått skotta fram denna lott, så det har varit grep, 
spade, kratta och sekatör.
Vilken är din favoritblomma? 
Gullviva – det är en minnesblomma från när jag var liten.
Din favoritgrönsak? 
Rödbeta.

Här finns åkerbär
Namn: Gunilla Byqvist och Kristina Hoas
Lottnr: C 319 
Antal år i föreningen: Sedan förra året

Hur fick du reda på vår förening? 
Förra året i maj var det ett anslag vid tunnelbanan om 
lediga lotter här. Vi hade en lott på A-området förra året.
Har du fått ett bra mottagande av föreningen? 
Jättebra. Alla är så hjälpsamma och har någonting att dela 

med sig av.
Vad är du mest intresserad av att odla? 
Grönsaker, men det är också roligt att det finns så mycket 
bär här.
Vad ser du fram emot under odlingssäsongen?
Vi fick denna lott så sent förra året, så det ska bli spännan-
de att se vad som blir av alla växter som redan finns här. 
Och så ska det bli kul att skörda bären. Det finns åkerbär 
här, det har jag aldrig ätit.
Varifrån får du dina kunskaper? 
Lena (Renman – som hade denna lott tidigare) frågar jag 
hela tiden. Jag lär mig mycket av andra grannar också och 
får lite från böcker. Det blir nog mycket ”trial and error”.
Vilket är ditt bästa odlingsminne?
På den förra lotten växte zuchinin helt fantastiskt, det var 
en hel djungel! Det var också roligt att skörda jordärt-
skockorna.

Vilket är ditt sämsta odlingsminne?
Mangolden vill inte ta sig alls. Och det 
var sorgligt när råddjuren åt upp våra 
morötter.
Har du några tips till oss andra? 
Inte ännu, vi har inte hunnit så långt.
Är det något du vill ha svar på? 
Om det finns något sätt att samordna ett 

plantbyte med varandra i föreningen.
Vilket är ditt mest använda redskap? 
Den stora spaden.
Vilken är din favoritblomma? 
Vildtulpaner, de var jättefina. Även våriris – det finns så 
mycket vårblommor på denna lott.
Din favoritgrönsak? 
Mangold och spenat.

Intervjuer Martin Heap

Hej kolonist!

Vår iris

     Nya medlemmar  
A 101 Lena Brünteson Lindberg
A 102 Markus Henriksson
A 112 Linda  Wennerström
A 118 Mie Romée
A 125 Helene Roth Kumar
B 205 Diana Silfvermåne
B 227 Anna Boström
B 234 Johan Abrahamsson & Mia Storm Komonen
B 235 Louise Dustler
B 236 Sara Norrby
B 237 Mats Öberg
C 309 Lena Eliason



Allt om syngång
 

Varje år, i månadsskiftet juni-juli går medlemmar ur styrel-
sen syn på hela området. Vi brukar gå två och två och vi går 
aldrig syn på vårt eget område.

 Vi följer synprotokollet och tittar på:

Helheten, dvs om lotten ser välvårdad ut.
Huvudgångar, som ska vara fria från ogräs.
Rågångar, som ska vara framkomliga och utan buskar 
eller annat som växer ut i gångarna.
Buskar mm, ska vara välskötta och fria från sjukdomar.
Sedumkanter, som ska vara 25 cm breda, gärna fylliga 
och i rätt färg.
Kant mot häck/eller gräsmatta, som ska vara tydligt 
markerat med exempelvis ett litet dike, så att inte gräs eller 
buskage växer in på lotten.
Kompost, som ska finnas och användas.
Låda, som ska vara målad och markerad med lottnummer. 
Det ska också finnas takpapp som täcker locket.
Övrigt, då vi tittar på bland annat ogräs, träd, spaljéer, 
odlingslådor etc.
Odlas potatis på lotten? vi gör en notering om huruvida 
medlemmen odlar potatis eller inte.

 Vi fyller i protokollet och lägger en kopia i medlemmens 
låda, där det står om något behöver åtgärdas och när åtgär-
den i så fall ska vara antingen påbörjad eller genomförd. Att 
rensa bort ogräset brukar vi sätta en ganska kort tidsfrist 
för, medan exempelvis att få ordning på sedumkanten bru-
kar få ta längre tid.

 De lotter som fått anmärkningar gör vi en andra syn på, 
oftast i augusti, för att se om åtgärder blivit utförda och/
eller påbörjade. Oftast, om det inte solgassar eller ösregnar, 
är det riktigt roligt att gå syn, och få se så många välskötta 
och inspirerande lotter.

 Susanne Poulsen

Att sköta bärbuskar
Röda-, vita-, svarta vinbär och krusbär alla är tåliga växter. 
De behöver inte jämn tillsyn, litet omvårdnad på våren 
och litet på hösten så belönas man med rikligt med här-
liga, C-vitaminrika bär.

Nyplantering av svarta vinbär
Se till att platsen är väldränerad. Skall helst stå soligt på en 
varm växtplats, går även bra i litet skugga, inte under träd. 
De odlas i öppen, ogräsfri, mullrik jord som kan hålla 
fukten. Det skall finnas gott om plats för att breda ut sig.

Gräv en bred grop, bredare än 
djup. Jordblandningen kan bestå av väl 
förmultnad stallgödsel blandad med 
befintlig jord, kogödsel eller kompost. 
Planteringsjord går bra också att an-
vända, glöm inte att blanda den med 
en del jord du grävde upp, den håller 
fukten kvar. 

Den nya busken sätts något djupare 
än den har stått i kruka och vattnas. 
Se till att plantan inte torkar ut under 

säsongen (den skall absolut inte stå blöt). Grenarna klipps 
tillbaka till ca 30 cm. Om jorden är mager, lägg på kom-
post runt plantan, ej direkt i grenarna, täck gärna med 
gräsklipp. Om det är för soligt skydda plantan med fiber-
duk. De flesta sorterna är självfertila, busken får bär redan 
första året.

Motståndskraftiga nya sorter enl. FOR (Fritidsodlarnas 
Riksorganisation)
1.Ben Hope  (skotsk, resistent mot gallkvalster).
2.Petter från Balsgård, är testad 5 år i Skåne och i 
Norrland, resistent mot kvalster och mjöldagg,  dessutom 
är den en E -planta (Elit).
Många skotska vinbärsorter är mycket lovande och passar 
till vårt klimat.
Ben Gairn skotsk, resistent mot mjöldagg och virus-
smitta = reversion (gör busken blir steril) men inte helt fri 
från gallkvalster.
Mattias från Uppsalatrakten, frisk, mycket bra egenskaper.
Polar E-planta, rekommenderas av många plantskolor.

Fråga gärna i plantskolan om resistenta buskar mot gall-
kvalster och mjöldagg (listan kan förändras under tiden, 
forskning pågår). Om blomningstid: förtidigt blommande 
kan frysa bort i våra trakter. Hur bären smakar : söta, sura?

Löss på röda vinbärsbuskar 
Lös har förekommit  på rödvinbärsbuskar de senaste åren.
Åtgärd: plocka bort bara bladen, det är löss som sitter på 
undersidan av bladen som är buckliga rödaktiga. Bladlöss 
kommer när busken har för torrt, så vattna, spola bladen 

med vattenslangen även undersi-
dan, vingla upp den, pressa meka-
niskt. Uppkommer nya angripna 
blad pröva spraya med såpa-
vatten-rödsprit lösning. Se upp! 
nyckelpigorna har kanske anlänt, 
då är det bara att vänta, de ordnar till det så bra.
Vad gör man med bladen? De är så få, jag har samlat 
och slängt i soporna. Andra säger släng på komposten, jag 
säger då långt in i komposten där det är för varmt för lös-
sen.

Magdalena Johansson/Miljöansvarig

Mer om skötseln av äldre bårbuskar kommer 
i Sommar- och Höstbladen.


