
 

 

 

 

 

Hej alla medlemmar! 

Vårens arbetshelg 

Tack för alla goda insatser under vårens 
arbetshelg. Trots hot om både regn och snö 
fick vi i alla fall uppehåll, om än lite kyligt. Det 
är god uppslutning av medlemmar och mycket 
blir gjort och det ser fint ut. Containern är 
välfylld även denna gång. Som vanligt blev vi 
försedda med grillade hamburgare och goda 
mackor av klubbmästeriet. 

Nya medlemmar  
Vi hälsar våra nya medlemmar varmt 
välkomna till föreningen. 

 
Bevattning 
Om sommaren blir lika varm och torr som 
förra året behöver vi nog förbereda oss på att 
det blir vattningsförbud även i 
Stockholmsområdet. Vi får tänka på hur vi 
vattnar och behåller fukten i marken. Börja 
med att skaffa en vattentunna så att vi tar 
hand om det vatten som kommer uppifrån. 
Vattenspridare är bekvämt men mycket vatten 
hamnar på ställen där det inte behövs. Vattna 
gärna tidigt eller sent på dagen. Bind vätskan i 
jorden genom att t.ex lägga gräsklipp och 
rabarberblad på odlingen. 
Finns även från Hasselfors Biokol och dess 
främsta och mest omtalade egenskaper är att 
binda kol i jorden, behålla fukten samt att 
berika jorden med näring under lång tid. 
Genom att tillsätta biokol i planteringsjord, 
kommer jorden hållas luftig och lättarbetad i 
många år framöver. 
Att luckra jorden är en viktig detalj så att 
jorden, när det regnar, ska kunna absorbera 
regnvattnet. 
 
 

 

 
 
 
 
Några kom ihåg 
 Alla ska lämna in potatislapp vare sig 

man odlar eller inte. Extra lappar finns 
i brevlådan på toaletten, sigillet ska 
och måste vara med.  

 A-området skall måla sina lådor 2019. 
Anteckna på listan på insidan av 
toaletten. 

 Kom ihåg att skriva på listorna när 
städningen av hus och häckar är 
utförda, så slipper ni få en räkning på 
hösten. 

 Lås dörren efter dig. För några veckor 
sedan var förrådshuset olåst över 
natten. 

 Du som använder gräsklippare 
ansvarar för att den är rengjord när 
den ställs tillbaka i förrådet. 

 Syngång gör styrelsen i månadsskiftet 
juni/juli. 

 Anmäl omgående droppande kran till 
styrelsen, det är inte tillåtet att själv 
åtgärda utan medgivande från våra 
vattenansvariga. 

 

Aktiviteter på slottet 
Vegobrunch serveras på söndagar under maj 
och juni. De planerar även öppna en grön 
restaurang på slottet till hösten.  
Den 19 maj har de Den stora Trädgårdsdagen 
tillsammans med Hus och Hem. Kostnad 595kr 
och inkluderar lunch och goodiebag. Förbokas. 
Den 25 augusti anordnar Västerorts 
trädgårdssällskap marknad på slottets 
borggård.  
Efterlyser några som vill representera 
föreningen under den dagen, kontakta någon 
i styrelsen. 
Innehåller även tävlingar t ex den största 
squashen och den tyngsta pumpan och även 
den vackraste blombuketten.  
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Kirskålssoppa 

För: 8-10 personer som aptitretare, 4 personer 
som förrätt 
1 gul lök 
70-100g kirskål 
4 dl vitt vin 
3 dl vatten 
3 dl grädde 
1 msk äppelcidervinäger 
salt, peppar, chilipulver 
1. Hacka gul lök och låt den mjukna i en 
kastrull med smör eller olja. 
2. Skölj kirskålen och torka den på en 
handduk. Ha ner kirskålen och låt den fräsas 
under omrörning till den mjuknat. Slå på vin 
och vatten och låt allt puttra under lock i 10 
minuter. 
3. Kör allt så slätt det går med en mixerstav. 
Ställ tillbaka kastrullen på plattan och ha i 
grädde. Låt det puttra ihop ytterligare 10 
minuter. Smaka av med äppelcidervinäger och 
kryddor. Servera i små glas som aptitretare. 
 

Rabarber 
1. Rabarberväxten kommer ursprungligen från 
Ryssland, Mongoliet och norra Kina där den 
har odlats i över 5000 år. 
2. Den är en grönsak, fast rabarbern används 
oftast på samma sätt som frukt och bär. 
3. Historiskt har rabarber använts som medicin. 
Stjälkarna torkades och maldes till pulver mot 
förstoppning. 
4. Först på 1600-talet kom rabarbern till 
Sverige. 
5. På 1700-talet åts denna vårprimör rå och 
kryddad med salt och peppar till lammstek. 
6. När socker blev billigare på 1800-talet gjorde 
rabarbern entré som en uppskattad ingrediens 
i efterrätter. 
7. Rabarber är rik på C-vitamin och under båda 
världskrigen när fruktimporten var begränsad 
åts rabarber för att minska risken för C-
vitaminbrist. 
8. Det finns ca 100 rabarbersorter. 
9. Den vanligaste sorten i Sverige heter Viktoria 
och har gröna stjälkar. 
10. Rabarbern är mycket användbar och god i 
bland annat pajer, kakor, bullar, muffins, kräm, 
mousse, fromage, glass, saft, sylt, marmelad, 
chutney, salsa och smoothie. 

11. Rabarber innehåller oxalsyra som är giftigt i 
stora mängder och kan skada njurarna. 
Personer med anlag för njursten och småbarn 
bör inte äta rabarber. Finns oxalfria alternativ 
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Rabarber Margarita 
4 cl tequila 
2 cl cointreau 
4 cl limejuice 
4 cl rabarbersockerlag 
salt 
Rabarbersockerlag: 
3 stjälkar rabarber i bitar 
3 1/2 dl vatten 
3 1/2 dl strösocker 
Börja med rabarbersockerlagen. Låt 
ingredienserna koka ihop i ca 15 minuter. Sila i 
en grovmaskig sil. Pressa försiktigt rabarbern 
så all saft rinner ut. Låt svalna. Skaka tequila, 
cointreau, limejuice och rabarbersockerlag. 
Servera i cocktailglas med saltad kant. 
 
Alkoholfri rabarberdrink räcker till 3-4 glas 
Rabarberlag  
200 g rabarber, skurna i mindre bitar 
1 1/2 dl vatten 
1 1/2 dl strösocker 
1/2 vaniljstång 
ev några droppar röd hushållsfärg (för 
utseendets skull) 
1 citron, juice 
Drinken 
stort glas 
is 
6-7 cl rabarberlag 
Alkoholfri bubbel,  
Garnering  
citron 
rabarber 
jordgubbar 
Gör så här  
Koka upp rabarber, vatten, socker och 
vaniljfrön i en kastrull och låt sjuda i ca 5-10 
minuter. 
Sila i en ren bunke och tillsätt citronjuice. Låt 
svalna i kylen. 
Förbered ett stort glas med is. Häll i 
rabarberlag, gin och toppa med bubbel. 
Garnera med citronskivor, rabarber och 
jordgubbar. 



Styrelsen önskar er en fin start på våren 

Gunilla, Karin, Ewa, Marie, Sten, Ulla-Britt och Thory 

Liljebaggar 
Den fullbildade, vackert lackröda 
liljebaggen, Lilioceris lilii, som är 6-8 mm lång, 
övervintrar i jorden kommer upp för att para 
sig så fort vårsolen börjar värma, och de 
rackarna kan minsann flyga också! De lägger 
en klunga orangefärgade ägg på bladets 
undersida. Äggen kläcks efter cirka två veckor. 
Ibland hinner baggarna utveckla två 
generationer under en sommar. 
De vuxna baggarna och de glupska, 
bajskorvliknande larverna är lokalt en riktig 
plåga och den värsta fienden för liljorna. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Efterlysning 
Föreningen köpte in en kantskärare förra året 
på inrådan av Henning och Elisabet B218, det 
är någon som har lånat den men den saknas i 
förrådet. 
Vänligen återlämna verktyg efter dagens slut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byte av städdag i förrådshuset 
 
Sofia på lott B208 behöver byta sin städdag 
16/9-22/9 till någon annan tid, så tidigt som 
möjligt. 
Finns det någon som kan tänkas göra detta? 

Röda fläckar på röda 
vinbärsbuskarna 
Det är oerhört många av oss som har drabbats 
av detta i år 

Vinbärsbladlusen suger växtsaft ur bladen och 
efterlämnar honungsdagg. På röda vinbär får 
bladen gulröda bucklor vid angrepp medan 
svarta vinbärens blad får gulgröna bucklor.  

Skadorna på växten är av underordnad 
betydelse men det kan se lite fult och tråkigt ut 
vid större angrepp. Det enda du behöver göra 
är att plocka bort angripna blad så snart du ser 
dem så kommer vinbärsbladlusen inte ge dig 
några bekymmer 

 

Liljebagge  Skinnbagge  Riddarskinnbagge med vit fläck 

 


