
Dags för höststäd! 
Den 8–9 oktober är det dags att städa området. På 
lördagen är det två pass (kl 10–12, 13–15) och på 
söndagen endast ett pass (kl 10–12). 
 
Vänligen respektera tiderna! Varje medlem ska göra två 
pass eller fyra timmar. Det går också att två vuxna på 
samma lott arbetar ett och samma pass. Tänk dock på 
att vi inte arbetar på den egna lotten! 

Vi kommer självklart att ha en container på plats, så att 
vi kan bli av med hallonris och annat som inte går att 
kompostera. (Se nästa sida för komposteringstips!) 
Containern är endast öppen under arbetspassen. 
Ingenting får placeras ut utanför containern, vare sig 
innan eller efteråt – du ansvarar själv för att det ställs in.  
 
Kan du inte närvara? Meddela oss innan – ring eller 
mejla. Under städdagarna kan du ringa Gunilla Sterner 
på 070-5308803. 

Välkomna till städdagarna och håll tummarna för att vi 
får bra väder! Vi bjuder som vanligt på kaffe, te och saft. 
Mot en swish finns det smörgåsar, hamburgare och 
kakor att tillgå. 

Sommaren börjar gå emot sitt slut, 
tråkigt nog. Det har varit en underlig 
odlingsperiod för oss alla. Vattnet 
fungerade inte när vi startade upp i 
våras – mycket frustrerande, men trots 
denna trista start har många lyckats 
med att få en fin skörd. återigen tack till 
er alla för er förståelse och tålamod! 
 
En skön kommentar från en ny medlem 
när vi förklarade vattenproblemet. ”Jag 
kommer från Skåne och där får vi inte 
vattna med slang så det är inga 
problem”. Den kommentaren gjorde 
den dagen lite lättare. 

• Eftersom vi har lerjord är tipset att 
höstgräva. Vänd på jorden med ett 
spadtag. Gräv gärna ned 
trädgårdsavfall i samma veva (se nästa 
sida). 

• Svarta vinbärsbuskar ska klippas ur 
varje höst. Börja inifrån – öppna upp. 
Ta bort de grövsta grenarna och de 
som korsar varandra. Snittet görs 
längst ned och så rakt som möjligt.  

• Hallonen beskärs också; ta bort de 
grenar som har burit hallon, klipp 
därefter och rensa ur de grenar som 
är skadade eller sitter för tätt. Vi vill 
inte få hallonskottsjuka en gång till. Är 
du osäker, tveka inte att fråga oss! 

• Sniglarna har nu dykt upp och dessa 
obehagliga ”kräldjur” gömmer sig 
gärna under buskage och högt gräs. 
Rabarberbladen är också ett populärt 
ställe. Syna även under påsar och 
annat som ligger mot marken. I jorden 
ligger även små vita ägg – ta bort 
dessa, det kan bli många sniglar.  
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Ta vara på trädgårdsavfallet! 

Köpejord i all ära, men jord från den egna 
komposten är oslagbar – och dessutom 
mycket snällare mot både miljö och plånbok. 
 
Vanligt trädgårdsavfall kan nästan alltid komposteras, 
vilket innebär att vi själva behåller de näringsämnen som 
finns och får bra jordförbättringsmedel. Näringsämnena i 
naturlig gödsel och kompost frigörs dessutom successivt, till 
skillnad från annan gödsel som tillför näringsämnena i mera 
lättlöslig form vilket medför större risk för att de rinner bort. 
Lägg alltså så mycket som möjligt av det gröna avfallet 
såsom nedklippta perenner, plantor m m i komposten. 
Klipp/finfördela gärna, så blir kompostprocessen snabbare 
och mer effektiv. 

Se däremot upp med rotogräs. Det krävs en ordentligt varm kompost för att ta död på rötter av t ex 
kvickrot, maskros och kers. Man kan även låta ogräsrötterna torka i solen så att de är ordentligt döda 
innan de komposteras. Om inte möjlighet finns för något av ovanstående får du kasta ogräsrötterna.  

Sjuka växtdelar som tex klumprotsjuka, brunrötsangripen potatis, potatisbladmögel, vissnesjuka 
växtdelar osv ska inte heller komposteras. Samla allt det sjuka avfallet i en plastsäck och lägg i containern 
under städdagarna, eller kör själv bort det till tippen. Det får inte lämnas bland de vanliga soporna.  

Ytkompostering och “gröngödsling” 
  
Mindre mängder trädgårdsavfall kan grävas ned direkt i jorden på 
10-20 cm djup, under alla tider av året då det inte är tjäle. Grövre 
material hackas först sönder med spaden. Blanda kompostmaterialet 
med jorden så går förmultningen fortare. Kaffesump och teblad är 
utmärkta jordförbättringsmedel som man också kan gräva ned. 

Kom ihåg att förmultning i jorden kräver syre. Undvika därför att 
gräva ned stora mängder på samma ställe, eller att gräva ned 
kompostmaterialet där jorden är sank eller hårt packad. Man kan 
gräva ned kompostmaterial på olika ställen där man har naken jord – 
under buskar, mellan rader av buskar och i trädgårdslandet. 

Den tunga lerjord vi har mår bra av att vändas på hösten. Man 
utnyttjar då frosten som spränger sönder jorden. Vid höstgrävningen 
kan man passa på att gräva ned färskt kompostmaterial 
(“gröngödsling”) eller halvt förmultnat material från komposthögen. 
Nedgrävning gynnar även daggmaskar och andra djur som gör att 
jorden blir porös.

Foto: Creative Commons: allispossible.org.uk / John Beans / UNDP in Europe and Central Asia

Låt kaffesumpen vara med …

… och bli finfin, maskvänlig jord

http://allispossible.org.uk


Dahliafest, solrosglädje och pumpa-power

 
Eftermogna tomater – tips från Sara Bäckmo 

Lägg gröna tomater mörkt och svalt på en bricka. Temperaturen får 
inte vara under 12 grader, annars utvecklas inte tomaterna. 
Tomaterna drabbas lätt av potatisbladsmögel, vilket särskilt märks 
vid eftermognad. Det blir snabbt bruna och ruttnar på ett par 
dagar. Har man plats kan man ta in hela plantan och hänga upp 
den upp och ner. 

Passa på att ta en promenad genom området för 
att spana in alla vackra dahlior (t ex B216!) och 
enorma solrosor (vilken är högst av de på A115 

och B218)? Missa inte heller den gigantiska 

pumpan på B234 – tänk vilken växtkraft som finns 
ett enda litet frö!



 
VÄLKOMMEN PÅ HÖSTMÖTE! 
Höstmötet kommer att hållas lördagen den 
19 november, kl 13.30 i Kyrkan vid 
Brommaplan. 
Bland annat kommer vi att diskutera 
föreningens ekonomi. Även om inga beslut 
fattas förrän på årsmötet uppmuntrar vi 
medlemmar att vara med och tycka till. 

Jodå, ny skyltning på gång 
Vi har inte glömt bort att skyltningen ska ses 
över – det har bara varit en hel del annat att 
lägga krafterna på under säsongen. Nya 
skyltningsförslag presenteras under 
höstmötet! 

Engagera dig gärna 
Valberedningen är igång med arbetet inför 
årsmötet 2023. Vi blir otroligt glada för alla 
insatser. Hör av dig om du vill engagera dig! 
Kontakta helena.lagerholm@hotmail.com eller 
ring 073-9791603. 

Behöver du säga upp lotten? 
Anmäl skriftligen till styrelsen så snart som 
möjligt dock senast den 30 november. 

Lotten skall vara städad och grävd. Komposten 
skall vara tömd. Redskapslådan skall vara 
städad och tömd. När du är klar med detta 
meddela styrelsen detta så att vi kan 
inspektera lotten. Den som struntar i att 
iordningställa lotten riskerar att åka på att 
straffavgift. 

PLANTERINGSTIPS 

Än är det långt till vår – men hög tid att sätta 
vårens lökar! Här är några vi spanat in. 

Tack för den här säsongen!

Tulpanmix ”Ivory Rose” från Zetas 
Trädgård, 249 kr för 21 st

Stjärnnarciss ”Replete”, Plantagen, 35 kr för 5 st

Fylld snödroppe ”Flore Pleno”, 89 kr för 7 st på 
Zetas Trädgård (eller 89 kr för 5 st på 
Blomsterlandet för den som inte vill åka så långt)

Fylld snödroppe ”Flore Pleno”, 

Lökkorgar gör det lätt att 
ta upp blomsterlökarna 
och flytta på dem när 
blommorna gjort sitt.  
70 kr för 3 st, Plantagen


