
Vårens städhelg 
Helt otroligt vilken anslutning! Alla utom två kom, förutom de som 
tillhörde riskgrupper. En stor eloge till er alla, fantastiskt bra jobbat. 
Containern blev överfull. Vi förstår inte vad allt kommer ifrån – även 
under höstens städhelg lyckades vi med att fylla containern!

I söndags efter tolv stängdes containern efter konstens alla regler.  
Då lyckades någon öppna den vid 14-tiden och lastade in en massa säckar 
från en bil. Detta resulterade i att den inte kunde stängas. Fyra 
pensionärer –70-plussare – fick då med stor möda försöka fixa detta, då 
containern annars inte skulle kunna hämtas. Utan Henning på lott B218, 
som är en klurig man, hade vi inte klarat av att öppna dörren igen. Tack 
till alla som engagerade sig! Vi har bildbevis och registreringsnummer på 
dem som bröt upp containern. 

Måla lådor 

I år är det B-området som ska 
måla sina lådor. Dessa ska oljas 
invändigt och målas utvändigt. Vi 
använder inte linolja – även om 
den anses vara bättre för naturen – 
eftersom den är brandfarlig.  

Behöver du byta takpappen kan 
rullen stå antingen på toaletten 
eller i förrådet. Tips! Ta bort den 
gamla takpappen och ta med den 
till förråds-huset så att du får rätt 
längd. Kontrollera innan att det 
finns takpapp kvar och hör av dig 
till styrelsen om den är på väg att 
ta slut. 

Snigeljakt 

Det finns en barnvisa som börjar 
med ”nu ska vi ut på tigerjakt”. Vi 
behöver inte jaga tigrar, men 
däremot sniglar – särskilt nu på 
våren! En enda snigel kan ge 
upphov till flera hundra sniglar på 
ett år. Lyft på påsar, brädor, hinkar 
m m. Där under brukar det finnas 
massor med ägg. De dör snabbt 
om du lägger dom i plastpåse 
som läggs i frysen. Är man inte 
kräsmagad kan man klippa av 
huvudet av dem eller lägga dem i 
kokhett vatten. 
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KOMPOSTERA MERA! 
Vi noterar med förskräckelse att mycket som slängs i containern 
är komposterbart. Många trädgårdsägare verkar ha svårt att 
börja kompostera. Kanske vet man inte vilket komposteringskärl 
man ska välja, eller tror att komposthögen kommer att stinka, se 
ful ut eller dra gnagare till sig. Faktum är att det är väldigt enkelt 
att kompostera trädgårdsavfall – och ett bra sätt att ge tillbaka 
energi till jorden. 
 
Plantagen har bra och enkel information om hur du komposterar 
utan krångel: www.plantagen.se/kompost.html 
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Välj rätt jord 
Det är viktigt att ha en bra balans i jorden. 
En trädgårds-mästare har sagt att om dillen 
växer är ett tecken på det. Men hur väljer 
man bland alla olika jordsorter? 

Plantjord har hög mullhalt och högt 
näringsinnehåll. Tänk på att köpa den jord som är 
naturgödslad. 
Rosjord är näringsrik och välgödslad innehåller 
lera och sand samt kalk passar till rosor och 
urnodlingar. 
Såjord har minst näring, den passar därför utmärkt 
till fröer och sticklingar. Plantjorden är för kraftig. 
Blomjord innehåller barkmull och sand. Jorden är 
spänstig – en fördel för krukväxter som behöver få 
plats med rötter. 
Balkong- och urnjord är näringsrik med leca, 
lera och sand. Ger en porös jord med bra dränering 
för odling i lådor och runor. 
Rhododendronjord har en låg pH-halt som även 
passar bra för  andra ”surjordsväxter” som blåbär, 
hortensia, azalea och barrväxter. 
Naturell torvmull består till 100% av 
vitmossetorv för jordförbättring och kompost. 
Gödslad torvmull är gödslad och kalkad lämplig 
till jordförbättring och omplantering. 
Barkmull är komposterad gödslad bark för 
jordförbättring. Den håller längre än torvmull. 
Täckbark är inte gödslad och används till 
ogräsbekämpning, frostskydd och dekoration.

Hoppas ni blev lite klokare – det är ju inte lätt 
eftersom växterna trivs i olika jordar!

Kom ihåg! 

• Syngång sker i månadsskiftet juni/
juli. 

• B-området (200-området) målar 
lådorna i år. 

• Skriv upp er på listorna när ni har 
målat, städat eller rensat häcken.  

• Lämna in potatislappen i någon 
av brevlådorna. 

• Rensa bort gräs från gräs-
klipparen när du ställer tillbaka den.  

 
 
• Låna gärna redskap från förrådet, 
men se till att rengöra och 
återlämna dem.  

• Låt inte ogräset gå i blom. 

• Rensa grusgångarna och 
rågångarna. Prata med dina 
grannar om hur ni delar på 
ansvaret. 

• Gör inte rent verktyg eller stövlar 
under vattenkranarna - använd hink 
för att spara vatten. 

Jordtemperatur 
 
En del menar att jordens temperatur är viktigare 
än luftens. Investera gärna i en jordtermometer, 
så får du bra koll på när du kan direktså.  
 
Persilja, dill, bondbönor, rädisor, palsternacka 
och sallad kan sås tidigt, medan bönor, 
mangold, majs och gurka vill ha betydligt 
varmare i jorden –minst 10 grader. Läs på 
fröpåsen! 

Frost under vegetationsperioden kan ställa till 
stor skada för oss odlare. Järnnätter kallas de 
enstaka frostnätter som kan förekomma ända in 
på försommaren. Innan du planterar ut växter 
som du drivit upp inomhus är det bra att 
omskola/härda dem, och sedan skydda dem 
med fiberduk inför kalla nätter. 
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Håll reda på ogräset! 
Ogräs konkurrerar med våra växter om vatten, ljus och näring. 
Ogräs kan också vara värdar för sjukdomar och skadeinsekter. 

Ettåriga ogräs som får gå i frö kan sätta tusentals fröer. De 
flesta av dessa fröer hamnar i den översta delen av jorden ca 5 
cm. Här gäller det att rensa och luckra. 

Värre är det med det fleråriga ogräset – där behöver man gräva 
upp. Det är då viktigt att få med sig så mycket möjligt av 
rötterna. Hit räknas grodblad, kvickrot, kirskål, 
revsmörblomma, åkervinda, rorippa, maskros med flera.

Låt inte ogräset gå i blom! Det sprider sig inte bara på den 
egna lotten, utan även till grannarna.

Se upp för parksalladen!  
Vi har ett nytt ogräs inom området som vi 

måste se upp med: parksalladen. 
Parksallad har friskt äppelgröna blad, ofta 

ett helt hav om dom. Parksallad är en 
invasiv art, med blad som står så tätt att de 
kan kväva andra växter mycket effektivare 
än vad kirskål kan. Får den fäste kan den 
breda ut sig över stora områden och till 

exempel kväva hela vitsippsbackar.

Kirskål

Vad gör man med uppgrävt ogräs? 
Det kan läggas i en plastsäck som 

knyts och förvaras i ca 1-2 månader. 
Då är de säkert döda och kan 

läggas i komposten.

GrobladGrodblad 

Åkervinda 
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Revsmörblomma 



Missa inte vår information! 

Ibland får vi frågor eller kommentarer som "det 
hade jag ingen aning om” om sådant vi informerat 
om i medlemsblad och på hemsidan.  
Vi besvarar gärna frågor, men det kan underlätta 
för alla parter om ni ögnar igenom medlems-
bladen och går in på vår hemsida då och då: 
www.akeshovskoloni.se 
Vi tar gärna emot tips och idéer till både hemsidan 
och medlemsbladet! 

Nytt lösenord till medlemssidan 
På medlemssidan hittar du information om 
städlistor, arbetshelger m m. Årets nya lösenord 
hittar du i mailet med detta medlemsblad. Maila 
annars web@akeshovskoloni.se (ange ditt namn 
och lottnummer) för att få det på nytt. 

Ny Facebookgrupp 
Margarita (B234) har startat en Facebookgrupp för 
medlemmarna som heter "Koloniföreningen 
Åkeshovs Slottsträdgårdar”. Gruppen är privat och 
sluten, vilket betyder att endast medlemmar kan 
se och skriva inlägg. 
Här kan medlemmar dela med sig av odlingstips, 
be om hjälp med vattning, byta städveckor – eller 
bara lägga upp bilder på sina fina odlingar! God 
ton och ett respektfullt bemötande är en 
självklarhet.  
Sök på ”Koloniföreningen Åkeshovs 
Slottsträdgårdar”, eller klicka på denna länk. 
(Obs: Man måste ha ett Facebook-konto för att kunna 
gå med i gruppen.)  

RABARBERSIRAP 
Den vackraste sirapen görs på rabarberna 
som är röda. Ringla den över pannkakorna, 
glassen eller varför inte blanda ut med 
kolsyrat vatten eller bubbel för att göra dig 
en god drink?  

INGREDIENSER (ca 4 dl) 
500 g rabarber, gärna av en röd sort 
5 dl strösocker 
2 dl vatten 
1 vaniljstång 

Ansa och skär rabarbern i mindre bitar. 
Blanda med socker och vatten i en kastrull. 
Klyv vaniljstången på längden och lägg 
med den i kastrullen. 

Koka upp under omrörning och låt det koka 
tills sockret har lösts upp. Sänk sedan 
värmen och sjud i ca 10 minuter. Känns 
sirapen för lös, koka några minuter till men 
tänk på att den tjocknar när den kallnar. 

Sila genom en trådsil och låt kallna. Förvara 
i kylskåp. 
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Nya medlemmar 

Vi har fått otroligt många nya 
odlare i år, som vi hälsar varmt 
välkomna till koloniföreningen. 
Har ni funderingar eller frågor är 
vi många som gärna hjälper till. 
Vi önskar er lycka till! 

A101 Camilla Rosenkvist 
A103 Ulrika Andrén Lindqvist 
A104 Therese Magnusson 
 

 
A114 Susanne Segerstein.          
A122 Oscar Kieri 
A129 Samuel Cooley 
B206 Malin Sendén 
B207 Emma Östling 
B213 Caroline Lüning 
B222 Jim o&Hannah Theorell 
B227 Lars Nybom 
B228 Linnea Strömberg 
B230 Agneta Löthgren 
 

 
B233 Magdalena Nilsson 
B234 Margarita & Enrico Linne 
B237 Stephanie Sundberg 

Byten 

Marie-Louise Fält har bytt lott 
B233 till C322 
Niklas Kindahl har bytt lott A104 
till C308 
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