
Syngången – aj aj aj … 
Syngången är nu klar och protokollen har lagts i era lådor. Det är en 
stimulerande och inspirerande uppgift att gå runt och inspektera. Vi 
har många duktiga odlare – men tyvärr även en hel del slarviga. 
Särskilt på C-området blev vi bestörta över att se så många ovårdade 
lotter. 

Vanskötsel 
Efterfrågan på lediga lotter är stor och vi tycker att det är tråkigt att 
vissa medlemmar inte ger sina lotter den kärlek de behöver. Vi har 
ordningsregler; se till att följa dem!  

Rågångar 
Ansvaret för rågången delar du med din lottgranne. Prata ihop er om 
hur ni ska hålla rågången rak och framkomlig. Hur ni gör är upp till er, 
men är ni osäkra, fråga oss i styrelsen så hjälper vi till. 

Sedum 
Vi vill även än en gång betona vikten av en fint vårdad sedumkant på 
25 cm mot huvudgångarna. Har man inte tillräckligt med sedum 
brukar det vara lätt att få av en granne. 

Håll koll på dessa 
Dessutom ser vi att vissa växter – t ex praktlysing, japanska lyktor och 
renfana – blivit för stora på en del lotter. Minska gärna ner dessa, för 
deras rotsystem är inte roliga.  

Hägna inte in lotterna! 
Slutligen vill vi påminna om att det inte är tillåtet att inhägna hela 
lotten. Vi kommer inte att varna fler gånger, så se till att åtgärda detta 
om ni blivit tillsagda. 

Hjälp oss undvika 
potatissmitta 

Vare sig man odlar potatis eller ej så 
vill vi ha in potatislappen. Ni som 
odlar potatis måste även lämna in 
sigillet.  

Tråkigt nog så visar det sig även att 
en har lämnat in ett sigill med en 
potatissort som inte är godkänd. För 
slippa få in smitta i jorden följer vi 
SLU och deras råd. Får vi smitta i 
jorden får ingen odla potatis och det 
kan dröja upp till 10 år innan vi kan 
odla igen. Vi vädjar till er att 
respektera potatissorterna och att 
lämna in sigillet! 

Dags att måla lådan? 

Lådorna behöver skötas om 
regelbundet för att de ska kunna 
hålla länge. I år är det B-områdets tur 
att måla lådorna (och de på A-
området som inte gjorde det förra 
året får också passa på). Byt även 
pappen på locket om den inte går 
ner över kanten eller har börjat 
släppa. Spika endast på kanterna, 
aldrig i mitten, annars blir det inte 
tätt. Lådorna får inte heller stå direkt 
på marken.  

Skriv på målarlistan när ni är klara.  
Vi blir glada om du bryr dig, då det 
är ett stort och kostsamt projekt att 
ersätta trasiga lådor. 
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Kampen mot ogräset  
Vi kommer inte undan att rensa ogräs och det är viktigt att 
aldrig låta kvickroten, tistlar, kirskålen, revsmörblommor och 
andra aggressiva ogräs gå i blom. Inget av detta hör hemma 
på en kolonilott, men de finns tyvärr – och sprider sig lätt till 
dina grannar, om du inte håller efter dem. 

Lupiner är vackra, men invasiva. Länsstyrelsen uppmanar folk 
att plocka eller gräva upp lupiner, och därefter slänga dem i 
soptunnor eller elda upp dem. Släng dem inte på marken, 
då sprids de vidare! Vill du ändå ha dina lupiner? Ta i så fall 
bort fröställningarna när de blommat färdigt, men lägg dom 
inte i komposten! 

Rådvill? På vår hemsida har vi just lagt 
upp en ogräsmanual. Du kan även 
ladda ned den här!

Kom ihåg: juli/augusti 

Grönsakslandet: Inspektera landet ett par 
gånger i veckan så du har koll på snigelangrepp 
och ohyra. Passa på att luckra upp jorden så att 
ogräset inte får fäste. Det gör även att vattnet 
når djupare vid vattning eller om det regnar. 

Perennstöd: Höga eller tunga perenner kan 
behöva stöd. Det finns både enkla varianter och 
mer arbetade att köpa men det är enkelt att 
göra egna av pil eller bambu. 

Potatislandet: Kupa potatisen om du inte redan 
gjort det. Kupa gärna två gånger för att hindra 
solljuset från att göra potatisen grön och oätlig. 

Deadheada rosor: Alltså att klippa bort de 
överblommade rosorna. Men det behöver bara 
göras på remonterande rosor! Om du gör det 
på engångsblommande rosor klipper du 
nämligen bort nyponen. 

Rensa häcken och städa förrådshuset: 
Du har väl koll på när det är din tur att göra 
detta? Om inte du gör det så blir det så mycket 
tyngre för nästa som har veckan efter dig. Det 
blir så mycket lättare om vi hjälps åt. Kom ihåg 
att skriva på listan efteråt (inne på toaletten). 

 
 

 
 
Håll efter aklejorna: Aklejor tillhör våra äldsta 
trädgårdsväxter – och älskar att självså sig. Har 
man några olika sorter i olika färger får man till 
sin förtjusning uppleva att de, genom att korsa 
sig, har fått barn i helt nya skepnader. 

Vänner av trädgårdsordning tycker ibland att 
aklejan är alltför ”lättfotad”, ett ”promiskuöst” 
ogräs, som man strängt måste hållas efter. Och 
visst är det lätt att hitta nya plantor lite överallt i 
rabatten om man inte hjälper aklejan att ”hålla 
på sig” – vilket du gör genom att ta bort alla 
vissna blomkapslar innan de går i frö. 
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http://www.akeshovskoloni.se/wp-content/uploads/2020/07/Ograsmanualen.pdf


Naturens superhjältar 
 
Bin är de som är mest effektiva bland pollinerande insekter. Men 
det är inte bara honungsbin som jobbar hårt, utan också humlor 
och solitärbin. Även fjärilar, blomflugor och skalbaggar hjälper till 
att pollinera olika växter så att de kan ge frukt och föröka sig.  

Olika insekter är specialiserade på olika växter. En del har långa 
tungor som kan nå in i trånga och smala blommor, en del har 
korta tungor. En del har päls där pollenkornen fastnar och följer 
med till nästa blomma.  

Växter och pollinatörer har utvecklats tillsammans under 
många miljoner år. För att locka till sig pollinatörer kan 
blomman använda sig av olika knep. Den kan ha olika färger som olika 
pollinatörer dras till, ha gott om pollen och nektar, dofta gott eller i vissa fall till och med se ut och 
lukta som en särskild insekt.  

Som du säkert vet har antalet bin – särskilt 
vildbin – minskat rejält. Vill du hjälpa till att 
rädda dem? Naturskyddsföreningens 
kampanj Operation Rädda Bina 
(www.raddabina.nu) ger konkreta tips. 
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Skitsnack 1 

I förra numret berättade vi om hur toaletten blev 
helt nedkletad med kiss och bajs, på grund av en 
olycka vid hämtning av den överfyllda tunnan. (Tack 
igen Gertie för din heroiska städinsats!) 

För någon vecka sedan blev tunnan återigen 
överfull och toaletten behövde 
stängas. Tänk på att inte ta för 
mycket strö när ni använder 
toaletten. Lite strö räcker långt, 
och gör att toan fungerar när ni  
behöver den! 

 

Skitsnack 2 
Att vara med i en förening innebär att vi hjälper 
varandra – och här är det många som kan bli bättre 
på det.  

Den 7 juli började Ewa att städa förrådshuset. Hon 
fick arbeta i flera timmar eftersom de som hade 
städveckorna innan inte hade gjort något. Det var 
smutsigt på toaletten, smutsiga verktyg, lortigt inne 
i förrådet, gräsklipparna fulla med ogräs och 
plattorna utanför huset var inte rensade. 
 
Att skriva på att man har städat förrådshuset utan 
att ha gjort något är inte ok – skärpning!
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——————————————————— 
EFTERLYSNING! ÄR DU VÅR HJÄLTE? 
Vi behöver verkligen en kassör och börjar bli 
smått desperata. Det räcker fint om du är 
ordningssam och duktig på siffror. Finns du? Hör 
av dig snarast!  
——————————————————— 

Årsmötet 
På grund av pandemin så fick vi ställa in årsmötet i 
mars. Vi hoppas få till ett årsmöte den 22 augusti i 
en stor lokal. Vi kommer ändå aldrig upp i 50 
personer. Vi återkommer med kallelse. 

Missa inte vår Facebookgrupp! 
Nu finns det en privat 
Facebookgrupp för 
medlemmar, där man kan dela 
med sig av odlingstips, bilder 
eller annat intressant.  

Sök på ”Koloniföreningen 
Åkeshovs Slottsträdgårdar”, eller klicka på denna 
länk. 

Observera att gruppen inte är till för att ställa 
frågor till styrelsen – det görs bäst via epost 
(akeshovkoloni04@yahoo.se)! 

Handdukar 
Har du handdukar som du har tröttnat på? Vi 
blirglada om vi får använda dem! Lägg in dem i 
skåpet på toaletten. 

Låsen 
Vid flera tillfällen har både medlemmar och även 
vi i styrelsen noterat att det inte är låst till soprum 
och toa. Glöm inte att låsa och ställa tillbaka till 
noll. Ta tummen och snurra siffrorna åt vänster.  

PARMESANGRATINERADE 
ZUCCHINISTÄNGER 
4 zucchini 
1 dl färskriven 
parmesan 
1/2 tsk torkad 
timjan 
1/2 tsk torkad 
oregano 
1/2 tsk torkad 
basilika 
1/4 tsk 
vitlökspulver 
flingsalt 
nymalen 
svartpeppar 
2 msk olivolja 
2 msk hackad färsk persilja 

Gör så här: 

1) Värm ugnen till 175°C och lägg 
bakplåtspapper på en ugnsplåt.  

2) Blanda parmesan, timjan, oregano, basilika, 
vitlökspulver, salt och peppar efter smak i en 
liten skål. 

4) Skär zucchini på längden i 4 delar (kvartar) 
och lägg på bakplåten. Ringla med olivolja och 
strö över parmesanblandning.  

5) Grädda i ugnen tills de är mjuka, ca 15 min 
Sedan kör du på grillvärme i 2-3 min, eller tills 
de är knapriga och gyllenbruna. Servera 
genast, gärna med persilja, 

Nya medlemmar 

Vi hälsar dessa nya odlare varmt välkomna till 
koloniföreningen. Har ni funderingar eller 
frågor är vi många som gärna hjälper till. Vi 
önskar er lycka till! 

A 117 Sofia Svensson 
A 125 Gordon Virgo 
B 237 Alexander Öberg

Glad sommar! 
Vi i styrelsen önskar alla våra odlare en riktigt skön sommar och en 

förhoppning om att vi ska få ha våra odlingar ifred. (Tänk även på att vattna 
komposten om det är för torrt … för vi ska väl kompostera mera?) 
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