
Äntligen vår –  och arbetshelg! 
Vilken fantastisk insats ni medlemmar gjorde under arbetshelgen! Vi 
hade otur med vädret på lördagen, men söndagen gav oss desto mer 
sol. Det var ett lätt jobb att kontrollera vilka som inte hade närvarat, 
och det var få som uteblev. Ni är verkligen duktiga på att delta! 

 
Ett speciellt tack till Monica, 
Marie, Dawod och Cecilia som 
gjorde goda smörgåsar och 
kokade korv till oss. Fikat har varit 
ett saknat moment som vi var så 
glada att få återinföra. Med lite 
tur kan vi även grilla nästa gång! 

Det enda tråkiga var fakturan för 
containern, som i år gick på 
17058 kr – inklusive en kostnad på 
2200 kr + moms för elskrot. 

Vatten, vatten, vatten 
Säsongens stora samtalsämne är vattenläckan, som gör att hela 
föreningen får klara sig utan vatten. Vad är det som hänt? Vem gör 
vad? Kan man odla något annat än kaktusar i år? Vad kommer det att 
kosta föreningen? Och framförallt – när får vi fungerande vatten igen?
På nästa sida berättar vi om vattenläget! 

På sidan 3 tipsar vi om en odlingsmetod som inte bara kräver mindre 
vatten utan också ett minimum av fysiskt arbete, gödsel och 
jordförbättringsprodukter. Här vill vi rikta ett särskilt tack till Agneta 
Löthgren (A230) som försett oss med fina tips. Vi blir alltid glada när 
medlemmar hör av sig med material till kolonibladet! 

Under tiden som vi väntar på vatten – håll ut, och håll tummarna för 
regniga nätter! 

Måla lådor 

I år är det A-området som ska måla 
sina lådor – och även de på C som 
inte gjorde det förra året. 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. 

Koder 

Än en gång har koden till boden 
ändrats. De koder som gäller har 
mailats ut, och finns även på 
hemsidan på vår lösenords-
skyddade 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. 

• Papper som använts för att torka 
händerna ska slängas i toaletten. 
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Vattenfrågan – vad händer? 
Vad har hänt?  

Vid avstängningen av vattnet för 2021 noterades en mycket högre 
vattenförbrukning än vanligt, och styrelsen fick en faktura på 55.000 
kr från SVoA (Stockholm Vatten och Avfall). Trots åtskilliga mail och 
telefonsamtal gick det inte att få till ett samtal med SvoA för att 
bestrida fakturan och undersöka orsaken till den ökade 
förbrukningen. Redan då misstänkte vi läckage, men under 
vintermånaderna fanns ingen möjlighet att undersöka problemet. 

Bättre gick det att få kontakt med Bromma stadsdelsförvaltning, 
som har varit väldigt behjälpliga med både möten och samtal. De hjälpte oss att göra tester i början av 
våren när tjälen gått ur jorden, tillsammans med SVoA. Då kunde man bekräfta en stor läcka i 
vattenledningarna som går fram till B-området (varifrån vattnet sedan leds vidare ut till A och C). Nu i 
veckan har man gjort så kallade röktester för att lokalisera läckan, och kommit fram till att den finns i röret 
som leder in till B-områdets tappställe 5, nära parkeringen. 

Vad händer nu? 

Under v 21 börjar arbetet med att laga läckan. Givetvis hoppas vi att arbetet kan göras snabbt, och på ett 
sätt som inte påverkar de intilliggande odlingslotterna alltför mycket.  

Vi kommer även att få ta över ledningen som går fram till dammen/fontänen på A-området, som anlades 
2012. Tidigare var det tal om att få en provisorisk tappkran i anslutning till den, men nu väntar man på att 
se om det räcker med att laga läckan – för i så fall kan vi slå på vattnet som vanligt. 

Vem bekostar det hela? 

Stadsdelsförvaltningen förstår att vi har inte har 
ekonomi för att bekosta en ny rördragning. 
Avtalen är dessutom gamla och 
formuleringarna kring ansvar något 
svårtolkade. Denna gång får vi hjälp av 
stadsdelsförvaltningen, men de har betonat att vi 
i fortsättningen måste avsätta pengar för 
underhåll. Detta kommer att diskuteras närmare på 
nästa årsmöte, men vi behöver redan nu förvarna 
för att det kan komma att bli tal om avgiftshöjningar. 

En tråkig parentes i sammanhanget är att någon har 
lyckats öppna upp huvudkranen och orsakat ett 
vattensvinn på dryga sju kubikmeter – en mycket 
onödig kostnad för föreningen. Hur det gått till vet 
vi inte, men vi vill betona att det är absolut 
förbjudet att försöka sätta på vattnet just nu. 

Inte bara dagens, utan 
årets ros … 

… går till vår 
vattenansvarig Berit 
(A133), som har gjort 
ett hästjobb med att 
hålla i kontakten med 

Bromma stadsdelsnämnd, 
leta upp gamla planritningar från 1940-

talet hos Stadsarkivet, vara med när det har gjorts 
tester – och mycket mer. Det är en komplicerad 
situation med gamla och nya ledningar som leder 
hit och dit, svårtydda avtal och många involverade 
parter, men hon har tagit sig an rollen med bravur.  
Stort tack Berit!



Testa täckodling! 
Att odla hållbart blir bara mer och mer aktuellt, och 
allt fler odlare upptäcker fördelarna med täckodling. 
Lägre vattenåtgång, mindre ogräs, minimalt 
grävande – och bäst av allt, en fin och näringsrik jord 
med massor av nyttiga mikroorganismer. Sa vi lägre 
vattenåtgång? Vi säger det igen. 

Metoden går i stort ut på att täcka odlingen med gräsklipp 
och annat naturmaterial, som ger kontinuerlig näring under 
nedbrytandeprocessen. Täckmaterialet fungerar också som 
ett lock som både bromsar ogräset och håller kvar vatten i jorden längre.  

Med täckodling får du dessutom jordförbättring på köpet, utan en massa grävande. Och eftersom 
mikroorganismer, maskar och insekter trivs bäst i ostörd jord avråder man faktiskt från att gräva i onödan.  

Gräsklippstäcke – täckodlingens 
lightversion 
Ett enklare sätt att testa på täckodling är att börja 
med ett gräsklippstäcke. Samla in färskt gräsklipp 
och lägg det som ett täcke på odlingen. Se till att 
behålla lite avstånd till unga plantor, eftersom 
grästäcket utvecklar en massa värme när det bryts 
ned vilket kan skada eller förstöra plantorna.  

Det går även att använda ogräs som täckmaterial, 
men satsa på de gröna delarna, låt rotogräs torka 
ur först och undvik fröogräs helt och hållet. 

Lasagnebädd – för dig som vill gå 
steget längre 

En lasagnebädd kräver en del jobb i början men 
mycket mindre på sikt. Grunda med några stora 
bitar kartong för att hålla rotogräset borta. Varva 
sedan lager av naturmaterial – kvistar, gammal 
halm, träflis, löv, kompost – med helt vanlig 
tråkjord. Avsluta med ett rejält lager gräsklipp. 
Sedan är det bara att fylla på vid behov och 
inför varje säsong. I regel tar det något år eller 
två innan jorden blir riktigt fin, men du kan odla 
i lasagnebädden redan första säsongen genom 
att skapa fickor av jord som går hela vägen ned 
genom alla lager.

BOKTIPS 

Hållbar odling i  
Skillnadens trädgård  
av Sara Bäckmo 
 
”…Om jord, täckodling, kompost, 
bevattning, prylar och 
självförsörjning. … Boken är 
sprängfylld av handfasta och 
gedigna tips från Saras egen odling, 
med resonemang och erfarenheter 
som är användbara i både en liten 
och en stor köksträdgård.”  

 
Odla utan spade  
av Bella Linde och Lena Granefelt 
 
”Här får du lära dig allt om hur du 
anlägger och sköter en 
köksträdgård utan att ta ett endaste 
spadtag och utan att behöva vattna 
eller rensa ogräs. Lär dig också mer 
om täckmaterial, intensivodling och 
jordhälsa. Prova metoden som 
sparar både miljön och ryggen!” 

 

LÄNKTIPS 
• Sara Bäckmo berättar mer om 

gräsklippstäcke 

• En bra lasagnebäddsinstruktion 

På Internet och Instagram finns 
massor av bloggar och resurser. 
Sök på ”täckodling" och ”No dig 
gardening”! 
 

https://www.sarabackmo.se/borja-tackodla-med-grasklipp/
https://www.sarabackmo.se/borja-tackodla-med-grasklipp/
https://odlastadenbloggen.wordpress.com/2015/07/24/hur-du-gor-en-lasagnebadd/


Foto:

1-2-3 SMULKAKA 
1-2-3-smul är kanske det enklaste, snabbaste sättet 
att baka något gott på det man råkar ha till hands – i 
det här fallet vårens första rabarber! 

1-2-3-smul 
1 dl vetemjöl 
2 dl strösocker 
3 dl havregryn 
100 gram smör 
1 nypa salt 

Fyllning 
Rabarber, 6–8 stjälkar  
(går också fint med äpplen, bär osv – tänk dock på att 
anpassa sockermängden därefter) 
2–3 matskedar strösocker 
Kardemumma 

SÅ GÖR DU: 

Värm ugnen till 200°C. Smörj en större ugnsplåt eller 
ugnsform. 

Använd rena fingrar för att finfördela smöret 
tillsammans med vetemjöl, socker och havregryn tills 
det blir smuligt. 

Hacka rabarberna och täck ugnsplåten med dem, i 
ett lager på ungefär 1-2 cm. Strö över socker och lite 
kardemumma. 

Fördela smulet över rabarberna och grädda i ca 20 
min. Avnjut med vaniljsås eller vaniljglass. 

 
Nya medlemmar 

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

 
A101  Sara Sällberg 
A106  Olivia Lindsmyr 
A108  Erika Baier 
A110  Amanda Tran 
A111  Gullvi Wrangö 
A114  Per Pettersson 
A115  Anita Saedi 
A122  Wan Xinheng 

B204  Diana Minsel 
B208  Gustav Bertze 
B222  Ali Tardast 
B223  Jenny Norin 
B226  Rikki Thornton 
B236  Irena Hamerska 
 
C307  Linda Forslund 

Kom ihåg-listan 

• Syngång sker i månadsskiftet juni/juli. 

• A-området (100-området) målar lådorna i år. 

• Kratta ur stenar och grus från sedumkanterna.  

• Låt inte ogräset gå i blom.  

• Rensa grusgångarna och rågångarna. Prata med 
dina grannar om hur ni delar på ansvaret. Använd 
gärna skyffeljärnet vid behov för att se till att inte 
gruset sjunker ned. 

• 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. 

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

På B208 testade 
man att förodla 
potatisen i en 
plastlåda med jord. 
Resultatet blev 
riktigt långa 
groddar!
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