
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla medlemmar! 
 
Detta vårblad är inte så ambitiöst som tidigare vårblad har varit, eftersom vår 
layoutare Martin Heap har slutat. Vi vill ändå skicka ut litet information. 
  
Vårens arbetshelg 
Ett stort tack till er alla för en fantastiskt genomförd arbetshelg! På lördagen var det 
nog rekord i antal deltagare. Klubbmästeriet och grillmästaren hade fullt upp. Härligt 
att få äta goda mackor och hamburgare utomhus tillsammans med alla. 
Vilken tur med vädret vi hade, alla jobbade på bra och det blev mycket gjort. 
Som vanligt fyller vi en container, även om det är dyrt, så är det värt pengarna för att 
kunna få slänga bort skräp. Ewa, som alltid brukar slita ensam med att packa 
containern, fick god hjälp av ytterligare en medlem. Vi kommer att fortsätta med att 
vara två vid containern till hösten. 
Styrelsen tackar även våra områdesrepresentanter för ett väl utfört arbete. 
 
Nya medlemmar 
 
Vi har ett flertal nya medlemmar.  
Varmt välkomna till föreningen och lycka till med ert odlande. 
A110 Johanna Blåfield 
A118 Elin Hagström 
B 215 Hanne Poulsen 
B 219 Thomas Furusten 
B 224 Celeste Sjölin 
B 225 Karolin Persson 
B 226 Kerstin Ståhlberg 
B 232 Albin Isaksson 
C 302 Lindsey Larsson 
C315 Joakim Storck 
C 319 Nina Larsson 
C 323 Ruhi Tyson 
C 328 Magdalena Johansson (har bytt från B- till C-området) 
 
Rapport från vår miljöansvariga, Gertie Ellburg, C330 
Här kommer några fakta, råd och tips om hur du bäst sköter dina bärbuskar för 
mesta möjliga skörd och för att undvika sjukdomar och därmed bli tvungen att gräva 
upp dina buskar.  

När du köper nya buskar är det bra om du tar reda på så mycket som möjligt om 
sorten och vad den kräver för att må bra och sedan gräver och luckrar, gödslar och 
vattnar rejält vid planteringen, samt håller efter med vattning tills plantan tagit sig.  

Vårens informationsblad 2018 



Håll fritt från ogräs runt plantorna, det gör det lättare för vattnet att tränga ner till 
rötterna och hjälpa busken att växa till sig.  

Vår odlingsjord är mycket tung och lerig och behöver bearbetas väl för att bli lucker. 
Min egen erfarenhet är att barkmull är utmärkt för att få lättare jord. Själv har jag 
under många år varje höst lagt ut barkmull i alla rabatter och myllat ner lätt för att 
sedan på våren vända ner det tillsammans med kogödsel. Det, tillsammans med 
kompost har gjort min jord lättarbetad och får växternas rötter lättare att växa till sig 
och göra dem starka.  

Ur Allt om Trädgård:  
Beskära krusbärs- och vinbärsbuskar  

Krusbärs- och vinbärsbuskar beskärs på liknande sätt. De bör gallras ur då och då 
när de börjar bli för täta. En lagom gles buske ger de största och bästa bären. Ge 
busken en öppen form för att luften ska cirkulera fritt, vilket motverkar mjöldagg och 
vinbärsgallmyggan. En bra metod är att ta bort en eller ett par av de äldsta grenarna 
varje år. Svarta vinbär är inte så känsliga för vilka grenar som skärs bort, då de får 
bär även på årsskotten, meden röda vinbär får bär på skott som är 2-5 år gamla. 
Skär bort dem ända nere vid marken. Med kontinuerlig beskärning håller du 
buskarna i toppform.  

Gamla bärbuskar som inte blivit beskurna, kan bli otympliga, lättare få sjukdomar och 
ibland blir det dåligt med bär. Då kan man föryngringsbeskära genom att göra en 
rejäl gallring. Skär först bort döda och riktigt gamla grenar som inte bär frukt längre. 
Klipp sedan bort de grenar som ligger mot marken. Glöm inte heller bort att ge näring 
i form av kogödsel.  

Bästa beskärningstiden för krusbär och vinbär är på hösten när busken har tappat 
bladen. Det går att beskära på vårvintern, men innan knopparna börjat svälla, för 
annars skär man bort en massa bäranlag. Uppstammade bärbuskar trimmas på 
liknande sätt i kronan. Tips: Ta vara på toppskott eller unga skott vid beskärning och 
gör nya bärbuskar av sticklingarna.  

De flesta bärbuskar som t.ex. vinbär och krusbär har relativt små krav på näring. Det 
räcker ofta att gödsla en gång om året (på våren) med kogödsel eller träaska.  

Beskära sommarhallon och hösthallon  
Hallonplantorna bör du beskära varje år för att de ska ge största  
möjliga avkastning. Efter skörden är de fruktbärande skotten  
förbrukade och ska klippas bort ända nere vid marken.  
Här gäller det att hålla reda på vilka skott som är vilka,  
för det skiljer sig åt om du har sommarhallon eller hösthallon. Hösthallon bär frukt på 
sina årsskott och därför kan man kapa hela plantan. Görs bäst på vårvintern innan de 
nya skotten börjar komma upp.   
Sommarhallon däremot ger bär på tvååriga skott, alltså de som växte upp under 
fjolåret. De skott som har växt upp under året sparar man för de ska ge skörd nästa 
år. Det brukar inte vara svårt att skilja på de skott som ska bort och de som ska vara 
kvar. De hallonskott som ska klippas bort är brunaktiga, förgrenade och ser allmänt 
risiga ut, ofta hänger rester av bären kvar. De nya årsskotten är oförgrenade och har 



ljusare, ibland enbart grön bark. Det går bra att beskära direkt efter skörd, men 
missar man går det även att beskära tidig vår. Ett hallonbestånd kan behöva gallring. 
Gallra så att det är 7–8 skott per meter i varje rad kvar. Mycket långa årsskott (1,5 
meter och däröver) kan man korta in en smula.  

När gödslar jag bäst mina hallonbuskar?  
Första gången på våren, precis innan plantorna börjat växa och en gång i samband 
med blomningen. Mycket av hallonplantans energi kommer från reserver i rötterna 
från föregående år, varför effekten av gödslingen ibland inte syns första året. Hallon 
behöver mer kväve än t.ex. vinbär, därför lämpar sig kväverikt gödsel bra.  

Amerikanska blåbär  
Många av oss odlar också blåbär. Plantera i ett skyddat soligt läge och plantera 
gärna minst två olika sorter för en rikligare skörd. Lättodlad i väldränerad, mullrik jord 
med ett lågt pH-värde. Plantera i till exempel Rhododendronjord eller okalkad torv. 
Vattna under torrperioder.  Beskär på våren vid behov genom att ta bort döda, 
knäckta grenar, eventuellt tunna ut lite. Långa grenar kan kortas in för att ge busken 
en mer harmonisk form. Tillför näring för surjordsväxter vid behov. Blåbärens rötter är 
mycket ytliga och grunda, var därför försiktig med jordbearbetning runt plantorna.  
Hälsningar, Gertie Ellburg 

Kontakter med styrelsen 
Vi har en liten vädjan, när ni skickar ett mail till oss, så skulle det underlätta om det 
stod vilket lottnummer ni har. Det är inte alltid vi har medlemsregistret tillgängligt och 
minnet sviker alltför ofta. 
 
Ett par påminnelser  
C-området ska måla sina lådor i år. När det är utfört kom ihåg att skriva på listan som 
hänger på insidan av soprummet. Ni på B som glömde det förra året gör det snarast, 
vi behöver vårda lådorna. Träolja på insidan och måla med lasyr på utsidan. Olja och 
färg ska finnas i förrådet. 
 
Syngång gör vi i styrelsen i slutet av juni eller i början av juli. En lista läggs i din låda 
med vad som eventuellt behöver åtgärdas. 
 
Notera när ni har städansvar för häcken eller förrådet, fungerar inte datumet prata 
med era grannar och kom ihåg att skriva upp på listorna som är uppsatta på insidan 
av soprummet när arbetet är utfört.  
 
Ni som har träd på lotten; ha liten kontroll på att de så kallade svagväxande inte drar 
iväg på bredden och på höjden. Tänk på att trädet kan skugga grannens lott. 
 
Rågångarna behöver flertalet av oss se över, prata med grannarna och hjälps åt med 
att bredda och snygga till. På inrådan av Henning och Elisabeth på lott B 218 har vi 
införskaffat en kantskärare som ska underlätta att få snygga och raka kanter.  
 
 
 
 



 
Besvär med möss i lådan. 
 
Vi fick ett tips av Elisabeth och Henning B 218 om något som kan hindra mössen från 
att krypa in i lådan. Kallas för musstopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potatis eller ej  
Vill bara påminna er om att lämna in potatislappen med sigill, senast 30/6 Även du som 
inte odlar potatis ska lämna in en lapp. Trots påminnelser förra året så saknades det 
över 30 st.  
Fyll i lappen och lämna den i brevlådan på toaletten eller i förrådshuset. Har du ingen 
lapp finns det lappar i brevlådan på toaletten och i förrådet. 
Det är så viktigt att vi odlar från ett godkänt utsäde. Vi har i Sverige fått in en ny smitta 
som heter rotgallnematod. Om det skulle hända något med utsädet så är sigillet viktig 
information för att härleda varifrån smittan kommer.  
Som en liten bonus för att du lämnar lappen, deltar du i en utlottning som sker på 
Höstmötet i november. 
Ewa Zotterman, potatisansvarig. 
 
Gräsklipparna 
Det här blir tyvärr lite som tvättstugeproblemenen med ludd kvar i torktumlaren.  
Det är inte okej att ställa in gräsklipparen i förrådet utan att först göra rent den. 
Inte kul för nästa som kommer efter och får börja med att ta bort allt gräs. Lite 
omtanke om varandra så fixar vi detta.  
 
Ha en riktigt skön vår och en härlig sommar 
 
Styrelsen 
Gunilla Sterner, Karin Landersten, Inger Klondiras, Ewa Zotterman, Ulla-Britt Ducci, 
Sten Vasseur och Marie Rastborg 
 


