
Syngången: ris och ros 
Nu har vi i styrelsen gått vår årliga syngång och som vanligt är det 
inspirerande att se variationen hos våra medlemmars olika odlingar och 
blommor. Vi tror dessutom att B-området leder i att ha de snyggaste 
sedumkanterna! 

Men ibland blir vi även ledsna, när vi ser lotter som förfaller och ogräs 
som tar över. En kolonilott kräver tid och arbete, och med tanke på den 
stora efterfrågan på våra lotter är det särskilt viktigt att de sköts enligt 
våra föreskrifter. 

Tänk också på att rågångarna behöver hållas framkomliga. Prata ihop er 
med grannen om hur ni ska dela på ansvaret. 

Ni har fått en synprotokoll i lådan, och några har fått ett datum när 
något ska vara åtgärdat. 

Containerbakläxa 
Vi som var så nöjda med att vi inte fyllde containern i våras … När 
räkningen kom var den ändå skyhög. Vi fick nämligen betala drygt 2.000 
kr extra för att vi hade lämnat miljöfarligt material. Det visade sig att det 
rörde sig om tryckimpregnerat trä, som räknas som miljöfarligt och är 
därför inte tillåtet.  

I fortsättningen får var och en som vill bli av med tryckimpregnerat trä 
och annat miljöfarligt avfall själva lämna det till återvinning. Det är dyrt 
nog ända att hyra container – och den här gången blev kostnaden 
närmare 15.000 kr. 

Så sköter du om lådan 

Vi vädjar till er alla att sköta om era 
lådorna regelbundet för att de ska 
kunna hålla länge. En låda kostar 
6.000 kr, vilket är en stor utgift för 
vår lilla förening.  

I år är det C-områdets tur att måla 
lådorna. Vi ser också att många på 
B-området inte målade sina lådor 
förra året – se till att göra det i år! 

• Olja insidan av lådan och måla 
utsidan.Olja och målarfärg hittar 
du i boden. 

• 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.  

• Glöm inte att skriva på målarlistan 
(på insidan av dörren till 
soprummet) när du är klar! 

Skippa bärnäten 

Dags att skydda hallon, jordgubbar 
och andra bär från hungriga fåglar 
– men undvik gärna att använda just 
bärnät. Vi får alltför ofta höra om 
både fåglar och ormar som fastnat i 
näten. Fiberduk är ett snällare 
alternativ! 
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Nu växer allt som ogräs – 
inte minst ogräset 
På sistone har det varit sol och regn om vartannat – 
vilket är härligt för alla växter, önskade som 
oönskade. Att ha en kolonilott innebär en ständig 
kamp mot ogräset, men det finns sätt att 
åtminstone behålla övertaget. En av de viktigaste 
punkterna är att aldrig låta kvickroten, tistlar, 
kirskålen, revsmörblommor och andra aggressiva 
rotogräs gå i blom. 

Har du aklejor och lupiner – se till att plocka 
bort fröställningarna, och lägg dem inte i komposten. Just lupiner är invasiva och tar lätt över i naturen, 
på bekostnad av växterna som bin och andra pollinatörer behöver, så det är särskilt viktigt att hålla koll på 
dem! 

Känns det hopplöst? Ladda ned en ogräsmanual här! 

Håll koll på penningblad och annat ogräs som gärna sprider sig till 
andras lotter!

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. 
 
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 – plus 
att du åker på en avgift. Det blir så mycket 
lättare om vi hjälps åt. Kom ihåg att skriva på 
listan efteråt (på insidan av dörren till 
soprummet)!  

Toppa tomatplantor så att inte nya blomklasar 
bildas – plantan behöver växtkraften till de 
befintliga tomaterna.  
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Ugnstorkade tomater 
 
1 kg tomater 
1 nypa salt 
8 vitlöksklyftor 
2-3 dl extra virgin olivolja 
färsk timjan och oregano 

1) Skölj och halvera tomaterna. Rada 
upp dem med snittytan uppåt på ett 
bakplåtspapper på en plåt, och 
strössla över salt. 

2) Ställ in plåten längst ned i ugnen i 
100-150°C, ca 3-4 timmar och glänta 
lite på ugnsluckan.  

3) Nagga snittytan med en gaffel 
efter någon timme – då rinner 
saften ur lättare.  

4) Kolla gärna till tomaterna efter 
två timmar så att de inte redan är 
klara, dvs när de inte längre 
vätskar och har börjar torka till. 
Börjar de bli brända – sänk 
värmen.  

5) Låt tomaterna svalna och lägg 
sedan ner dem i en väl rengjord 
glasburk. Skala och halvera 
vitlöksklyftorna och fördela ut i 
burken. Riv i färsk oregano och 
timjan efter behag. Dra i lite salt 

och 
peppar. Slå på 
olja så det täcker och sätt 
på locket. Förvara i kylskåpet. 
 
Obs! Tiden varierar med ugn och 
storlek på tomatbitarna. Har de 
inte torkat tillräckligt är det bara 
att köra dem längre, ser de ut att 
vara klara tar man ut dem 
tidigare. Mindre bitar och 
tomater med tunt skinn tar 
kortare tid.

http://www.akeshovskoloni.se/wp-content/uploads/2020/07/Ograsmanualen.pdf


Myror – på gott och ont 

Myror är nyttodjur som hjälper till att bekämpa 
exempelvis bladlöss (tillsammans med nyckelpigor), 
men ibland kan de bli lite väl många.  

Har du bekymmer med myror i grönsakslandet? Se 
till att vattna ofta, då kommer de snart att flytta till 
ett torrare ställe. Men använd inte kokande vatten! 
Det tar inte bara död på myrorna – som ju är 
nyttodjur – utan även viktiga mikroorganismer som 
finns i marken. 

Krydda bort myrorna 

Ett beprövat knep för att bekämpa myror är kanel, 
de gillar nämligen inte den starka doften. Testa att 
strö ut malen kanel på lotten – eller inomhus, om 
du har myror där – så ska de små liven snart flytta 
på sig. Du kan också ta till svartpeppar, ingefära, 
nejlika, chilipulver och kajennpeppar.

Foto: nutmeg66 på Flickr (via Creative Commons)

Varför blommar inte mina pioner? 
Titta hur pionbusken står. Den trivs inte när den 
behöver dela utrymme. Kanske står den alldeles 
för nära de andra växterna eller så växer det ogräs 
intill rötterna. Då kan den bli lite sur och vill inte 
ge så många blommor. 
Kolla även om pionerna fått för tjockt jordlager 
runt rötterna. Många sorter vill planteras grunt, 
men hamnar lätt för långt ner när man fyller 
på med ny jord på våren. 

Hur delar jag på perenner? 
Testa ett billigt och roligt sätt att föröka 
dina växter och samtidigt få till en jämnare 
fördelning! Dela de vårblommande 
perenner som står för tätt. Gräv upp hela 
plantan, helst med grep, skaka av jorden 
och putsa bort sådant som är visset eller 
dött. Dela plantan − se till att varje bit har 
friska rötter och blad! Innan du planterar, 
förbättra och luckra jorden på 
planteringsstället.

De fantastiska kinesiska 

buskpionerna framför 

Åkeshovs slott. 
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——————————————————— 
VIKTIGT! 
STÄMMER DINA KONTAKTUPPGIFTER? 
Vi har märkt att många av våra mer långvariga 
medlemmars kontaktinfo har blivit inaktuell. Till 
exempel har många flyttat till nya adress, eller 
bytt ut den fasta telefonen mot en mobil, utan att 
meddela oss.  

Om du är osäker på ifall dina kontaktuppgifter 
fortfarande stämmer – skicka ett mail till styrelsen 
på akeshovkoloni04@yahoo.se. 
——————————————————— 

Potatismailen en succé (men vi saknar 
fortfarande potatislappar) 
I år testade vi att låta medlemmar meddela oss via 
mail (potatis@akeshovskoloni.se) om de inte 
tänkte odla potatis, och det var många som 
använde sig av den möjligheten. Dock är det 
fortfarande många som vare sig mailat eller 
lämnat in potatislappar. VI hoppas på bättring 
nästa år! 

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

GUNILLAS ZUCCHINICHIPS 
Du behöver: 

Zucchini, olja (t ex olivolja, kokosolja) och salt 

Gör så här: 

Hyvla en zucchini (välj en som är fast och stum, 
inte tjock, sladdrig och mjuk) med osthyveln 
och lägg på ett bakplåtspapper. Pensla med 
olja. 

Ställ in i ugnen (100 grader varmluft) i ca 1 
timme. Vänd på skivorna och låt dem vara i 
ugnen ca 15-30 minuter till.  

Jag har också testat att köra varmare, kanske 
150 grader och vända dem oftare, då behövs 
kortare tid, kanske 15-20 min max. Testa dig 
fram med din ugn, chipsen ska vara torra och 
krispiga.  

De vinner inte på att sparas till dagen efter, 
men det kanske inte är någon risk, eftersom de 
är försvinnande goda. 

Nya medlemmar 

Vi hälsar Anna Wiberg på C309  varmt 
välkomna till koloniföreningen. Har du 
funderingar eller frågor är vi många som gärna 
hjälper  till. Lycka till!

Glad sommar! 

VEMS TÄCKPAPP? 

Soprummet är till för hushållssopor och 
potatisblast – inte kasserad täckpapp från 
lådan eller andra grovsopor. Sophämtarna tar 
inte den säcken, så nu står det en bit takpapp 
som någon gärna får hämta tillbaka till sin lott 
och invänta containern (eller slänga på 
Bromma ÅVC). 
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