
Vårens städhelg 
Vilket väder! Vilken anslutning! Vilka medlemmar! Alla gjorde sina 
uppgifter med bravur – ingen var rädd för att hugga i lite extra.  

Stämningen var positiv och glad trots att vi även denna gång fick 
hoppa över lunch- och fikaserveringen av coronaskäl. Vi hoppas att vi 
kan få våra goda mackor, hamburgare och kakor till höstens arbetshelg! 

För ovanlighetens skull blev inte containern proppfull, vilket bara är 
bra, då vi betalar för dess vikt. Hurra – och fortsätt gärna kompostera så 
mycket det går! 

(Osäker på hur du ska kompostera? Plantagen har bra, enkel 
information om hur du kommer igång: www.plantagen.se/
kompost.html) 

Måla lådor 

I år är det C-området som ska måla 
sina lådor – och även de på B som 
inte gjorde det förra året (det 
saknas många namn på listan). 
Lådorna 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 
förrådshuset 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. 

Låsen och toaletten 

Vi har behövt byta lås till boden och 
toaletten flera gånger. De koder 
som gäller har mailats ut, och finns 
även på hemsidan på vår 
lösenordsskyddade medlemssida. 
(Saknar du lösenordet? Maila 
web@akeshovskoloni.se!) 

Tänk på detta: 

• Glöm inte att ”nolla” koderna 
varje gång du låst! 

• Använd inte för mycket strö och 
kalk på toaletten, så slipper vi 
stänga toan som vi fick göra förra 
året.  

• Papper som använts för att torka 
händerna ska slängas i toaletten. 
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Före Efter

Skönt att få bort vinterns skräp från under häckarna! 

Foto: Alison De Mars
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Hur beskär jag rosorna? 
Den gamla sanningen om att beskära rosor när björkarna har 
musöron stämmer ännu. Dels kan du då se om det har blivit 
några vinterskador som behöver klippas bort, dels kan du se 
var de friska knopparna kommer.  

Använd en vass, ren och bra sekatör för att få ett snyggt, rent snitt. 
Vinkla sekatören 45 grader, och klipp över ett utåtriktat öga för att 
få en bred planta. 

Rabattrosor 

Klipp bort alla veka grenar. Skär ner de grova grenarna till 10–20 cm ovan marken. Är rosens grenar frusna 
eller angripna av sjukdomar klipper du ner till frisk ved. Beskärningen av rabattrosor kan variera beroende 
hur man vill ha sina rosor: ju hårdare desto lägre rosor med rikare blomning. Lägre sorter kräver oftast 
hårdare beskärning. 

Klätterrosor  

Klätterrosor behöver sällan någon kraftigare beskärning. Ta bara bort eventuella döda grenar och snygga 
till där det behövs. 

Vårbeskärning av lavendel 

I landets södra delar, där lavendeln är härdig på friland, kan den klippas ner i april när 

det börjar komma nya gröna skott. Det finns de som klipper ner redan i mars, men viss 

risk finns för frysskador om det kommer en överraskande köldknäpp. Vårbeskärningen 

är bäst om man har mycket förvedade delar på sina buskar. Var inte rädd för att ta i: en 

tredjedel till hälften ner, och chop-chop! – så blir du av med de kala grenarna.  

Lavendel har i alla tider använts som lugnande och kramplösande medel, sällan som 

medicin. Både blommor och blad är härligt doftande. Plocka blommorna när de börjar 

slå ut. Torka dem och använd i doftkuddar till linneskåpet, eller bind buketter och 

kransar. Smaksätt kakor och skorpor (med försiktighet!). Dina finska pinnar och 

drömmar blir överraskningskakor med lavendelblommor i degen. 

Kom ihåg-listan 

• Syngång sker i månadsskiftet 
juni/juli. 

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

• Kratta ur stenar och grus från 
sedumkanterna.  

• Rensa grusgångarna och 
rågångarna. Prata med dina 

grannar om hur ni delar på 
ansvaret.  

• Låt inte ogräset gå i blom. 

• Lämna in potatislappen i någon 
av brevlådorna (eller meddela via 
potatis@akeshovskoloni.se om du 
INTE odlar potatis i år). 

• Rensa bort gräs från 
gräsklipparen när du ställer 
tillbaka den.  

• Låna gärna redskap från boden 
men se till att återlämna dem i 
rent och fint skick. 

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

• Skriv upp er på listorna när ni har 
målat, städat eller rensat häcken, 
så slipper du åka på en avgift för 
ej utförda uppgifter. 

Foto: Alison De Mars, Creative Commons (thowra_uk)

mailto:potatis@akeshovskoloni.se


Redan nu är det dags att tänka på hallonen – en av sommarens stora glädjekällor för 

många av oss kolonister! 

Sommarhallon eller hösthallon? 
Sommarhallon är de ”vanliga” hallonsorter som odlats länge i våra trädgårdar. De ger skörd 
under juli. Bären kommer på ̊tvåårsskotten som dör efter skörd och ska då skäras ned. Under 
sommaren har nya skott vuxit upp som i sin tur ger bär nästa år.  

Nyare är de s k hösthallonen. De blommar och får bär på ̊ettårsskotten, som efter skörd 
vanligtvis ska skäras ned helt. Bären mognar i september–oktober och drabbas sällan av 
hallonmask. 

Vattna rätt för större skörd 

Hallon har ett grunt rotsystem och jämn fuktighet är mycket viktigt för att få en bra skörd och 

fina bär. Vattna därför alltid plantorna under torra perioder. Särskilt viktigt är det i juli när karten 

sväller. Punktbevattna med slang, kanna eller droppbevattning på jorden; undvik spridare som 

blöter ner blad, blommor och bär och dessutom får vattnet att 

hamna där det inte gör någon nytta. 

När sätts vattnet på? 

När vårsäsongen drar igång är det många som undrar när vattnet 
sätts på och varför det inte kan göras tidigare. Så här fungerar det:  

Först måste Stockholm Vatten komma till oss för att montera 
vattenmätaren samt koppla på vattnet. Det är inte helt lätt att i 
förväg få reda på när dom kommer.  

Därefter måste våra vattenansvariga öppna alla kranar och även 
öppna i brunnarna, som ibland innehåller ormar.  

Så ett stort tack till Berit och Kristin som var oerhört snabba att ta sig an uppgiften efter att 
Stockholm Vatten hade varit här!

Foto: Creative Commons (In Memoriam: me’nthedogs, nilsw, Laenulfian)



Den 16 april hölls finalen av Svenska Mäster-
skapen i Blomsterdesign, där vår egen medlem 
Sten Vasseur kom på andra plats. Sten har varit 
medlem i över tio år och har lott A132. 

Grattis Sten! Till vardags arbetar du som florist på 
Grand Hôtel. Vad innebär det?   

Vi är två stycken som arbetar heltid med att utsmycka 
hotellets lokaler och rum med blommor. Blommorna i 
lobbyn, Verandarestaurangen och Cadierbaren 
behöver vi byta två gånger i veckan. Vi har 34 sviter 
där vi gör passande blommor när det bor gäster. I våra 
konferenslokaler och festvåningen dekorerar vi vid 
bröllop, middag, event eller vad det nu kan vara. 
Utomhus är det balkonglådor, terrasser och café som vi 
planterar och sköter.  

Hur länge har du arbetat som florist? 

Jag utbildade mig på floristgymnasium i Stockholm 
och har arbetat med det sedan 1998. 

Berätta om tävlingen! Vad var det för moment? 

Tävlingen hålls vart annat år och nu hölls den på 
Fotografiska i Stockholm.  

För att kvala in behövde man först göra ”en lekfull 
bukett” och ”en grön skulptur” som man fotograferade 
och skickade in som bidrag. Domare bedömde 
arbetena och utsåg sedan 25 delfinalister. 

Första momentet var en förberedande uppgift på 
temat ”Bukett i botanisk vas”. Allt material till denna 
uppgiften tog man med själv. Den botaniska vasen 
kunde vara klar och ett underlag/rede eller dylikt till 

buketten fick 
förberedas. 
Själva buketten 
skulle skapas 
under själva 
tävlingstiden – 
en timme – och 
presenteras i 
vasen.  

Det andra momentet 
var en dekoration i ett 
stort fat på en 
piedestal. Fatet var 
förberett med en 
stickmassa för att kunna 
arrangera blommorna.  

Alla deltagare fick 
samma sorts blommor 
till denna uppgift. En 
timme hade man på sig 
och alla blommor 
måste användas – 200 
stjälkar!   

Efteråt bedömdes 
arbetena av domare – 
utifrån färg, form, idé och teknik – och fem personer 
utsågs till finalister. Finalens uppgift var att dekorera en 
bänk med enbart rosor och kvistar på en timme.  

Var det något du tyckte var särskilt roligt eller 
utmanande?  

Alla tre momenten var roliga. En förberedande uppgift 
(som buketten och botaniska vasen) kräver lite extra av 
en som tävlande, eftersom man har god tid på sig att 
förbereda och testa allt innan. Då vill man att allt ska 
stämma med färg, material, idé m m. 

Dekorationen i andra momentet var annorlunda 
eftersom man var tvungen att använda alla blommor 
och det var dessutom på kort tid. Samma sak med 
finalarbetet – det var roligt att endast använda en sorts 
blommor och göra blommigt och vackert.  

Vad odlar du själv för blommor på din lott, som du 
gillar att använda i blomsterarrangemang?  

Luktärtor är ett måste! Zinnia och morotsblomma är 
också något jag alltid har. Nigella är en söt favorit som 
lyser upp i en bukett. I år ska jag göra en ny större 
blomsterbädd för sommarblommor. Det är så härligt 
att ha rosor, hortensia och pioner som bas i en bukett 
och sedan lägga till skira sommarblommor och grönt. 

Har du tips på blommor som är enkla att odla och 
särskilt användbara till buketter?  

Pioner är underbara. Endast en i vas eller ett stort fång 
är fantastiskt att kunna plocka med sig hem.  
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MEDLEMSINTERVJUN 
Sten Vasseur – florist med fingertoppskänsla 

Sten, på sin finaluppgift

Bukett i botanisk vas



Från FB-gruppen 

Du har väl inte missat att det finns en 
Facebookgrupp för föreningens medlemmar?  
Senast kunde man få tips om recept på 
knaperstekt libbsticka, hur man bekämpar invasiva 
ogräs – och inte minst brukar Ebba och Gertie dela 
med sig av fina bilder och läsvärda länkar.  
Sök på ”Koloniföreningen Åkeshovs 
Slottsträdgårdar”, eller klicka på denna länk. 
(Obs: Man måste ha ett Facebook-konto för att kunna 
gå med i gruppen.)  

RABARBERMUFFINS 
SMETEN 
3 dl socker 
2 ägg 
100 gram smör 
1 knivsudd vaniljpulver 
3 dl vetemjöl 
 
HAVREGRYNSSMUL 
1,5 dl havregryn 
0,5 dl strösocker 
50 gram smör 
 
3 dl späda rabarber 

 
SÅ GÖR DU: 

Smält smöret. Vispa socker och ägg fluffigt. 
Tillsätt smöret, vaniljen och mjölet i 
äggsmeten. Blanda väl. 

Havregrynssmulet: Smält smöret och 
blanda sedan i socker och havregryn. 

Fördela smeten i muffinsformar. Lägg i 
skurna rabarber och strö över 
havregrynssmulet.  
 
Grädda i 180 grader, ca 15  min. 

Foto: Creative Commons (Mariam, Flickr), Ebba Ullman

Nya medlemmar 

Vi hälsar dessa nya medlemmar 
varmt välkomna till föreningen. 
Har ni funderingar eller frågor är 
vi många som gärna hjälper till! 

 
 
A110 Sara Nygren 
A114 Marzeieh Chalant 
A115 Fabian Hamnqvist 
A117 Anna Szendröi 

 
B205 Johanna Carell 
B232 Cecilia Lithner 
 
C302 Åsa Jacksson 
C317 Isabell Hagnell 
C321 Sofie Larsson

Ebbas koltrastkompis

https://www.facebook.com/groups/555615271760717/

