
Vattnet är tillbaka – hurra! 
Äntligen har vi fått vattenläckan åtgärdad, vilket vi nog 
alla är glada för. Under våren hittades en läcka på B-
området, men när den var lagad upptäcktes fler läckor, 
då ute på parkeringen vid växthusen. I juni påbörjades 
ett större grävarbete och bara någon vecka efter 
midsommar var allt klart. Nu hoppas vi att det inte 
uppstår fler läckor! 

Vi i styrelsen måste framföra vårt varmaste tack till er 
alla som har uppvisat stort tålamod – dels i början av 
våren, när vi inte hade något vatten alls, dels när vi fick 
nödvattnet och ni hjälptes åt att göra det bästa av 
situationen.  

Vi är också tacksamma över de många glada tillrop som 
har kommit till styrelsen från medlemmarna. En positiv 
sak med det hela var att många av B- och C-områdets 
medlemmar fick mer kontakt med varandra.  

Vi vill även rikta ett stort tack till stadsdelsförvaltningen 
som har varit så hjälpsamma och som dessutom har 
tagit hela kostnaden. 

Ta hand om lådan 

Våra redskapslådor är viktiga att sköta 
om. En låda kostar 6.000 kr, vilket är en 
stor utgift för vår lilla förening.  

I år är det A-områdets tur att måla 
lådorna. Ni på C-området som inte 
målade 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.  

• Reparera skador efter bästa förmåga. 
Behöver du särskild hjälp kan du höra 
av dig till styrelsen. 

• Lådorna får inte heller stå direkt på 
marken. Använd gärna tegelstenar som 
stöd. 

• Glöm inte att skriva på målarlistan när 
du är klar! 

Syngång 

Nu har vi gått syngång på alla områdena 
och det är otroligt att ni har lyckats odla 
och sköta era odlingslotter så väl trots 
brist på vatten.  

Titta i era lådor om ni har fått någon 
anmärkning och till vilket datum som det 
ska vara åtgärdat. Ny syngång görs i 
augusti på de odlingslotter som har fått 
anmärkningar. 
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Konsten att vattna 
Nu när vi äntligen har vatten igen kan det 
passa bra med tips på hur man vattnar 
på ett bra och effektivt sätt – för gladare 
växter, större skördar och lägre 
vattenräkning. 

Att duscha lite snabbt över växterna så att 
jordytan blir fuktig gör ingen nytta. Vattnet 
måste ner till rötterna. Bättre då att vattna sällan och rejält, likt ett 
långvarigt, stilla sommarregn; en rotblöta. Vattnar man bara lite söker sig rötterna uppåt och bildar 
ett ytligt system som är känsligare för torka, och plantorna blir klena. Då är det nästan bättre att inte 
vattna alls, och vänta tills du hinner vattna ordentligt. Regnar det rejält då och då behöver man inte 
vattna. Men nysatta plantor måste man förstås hålla efter.  

Ett bra knep är att luckra i jorden efter vattning – det gör att jorden lättare behåller fukten och 
inte torkar ut. Att luckra kan till och med motsvara en vattning. 

Vattna helst tidigt på morgonen eller på förmiddagen så att vattnet hinner göra nytta innan solen 
torkar upp allt. Att vattna mitt på dagen när solen steker på som värst är inte att rekommendera. 
Dels avdunstar mycket av vattnet redan innan det hinner träffa jorden, dels torkar det mycket 
fortare. Vattna inte alltför ofta på kvällen; om växterna står fuktigt under långa perioder kan de till 
slut utveckla svampsjukdomar. Dessutom lockar kvällsvattningen till sig sniglar. 

En vattentunna kan vara ett bra sätt att ha vatten 
nära till hands. Dessutom får vattnet samma 
temperatur som omgivande luft och jord, vilket 
gör att plantorna lättare tar upp det. 

En vattenspridare gör det enklare att få till den 
där rejäla rotblötan, eftersom den inte dränker 
jorden i vatten utan ”droppmatar” den gradvis 
under en längre tid. Här är det dock extra 
viktigt att den används på rätt sätt för att inte 
slösa med vatten. Placera den smart så att den 
inte får en onödigt stor räckvidd, och använd 
den inte när det är som varmast och soligast – 
annars kommer större delen av vattnet att 
avdunsta. 

I Vårbladet 2022 skrev vi om täckodling, där ett lager gräsklipp används för att täcka 
bar jord och på så sätt förhindra den från att torka ut.  
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Högsommar! 
Juli månad är trädgårdens högtidsstund. Det är nu det är 
dags att njuta av så väl frodig blomning som smakrika 
grönsaker. Inget slår smaken av den första egenodlade 
gurkan, som äts direkt efter att den är plockad – eller av de 
första solvarma hallonen.  

Det är även i juli man har tid att gå runt i trädgården och 
pyssla och dona – kanske ta tag i ett lite större projekt som 
att anlägga en ny rabatt eller förbereda för nästa års 
odling. Men glöm inte heller att hälla upp ett glas saft 
(gjord på egna jordgubbar, kanske?) och bara njuta av 
sommarkvällarnas gyllene sol och fågelsång! 
 
Kom ihåg juli/augusti: 
Inspektera grönsakslandet ett par gånger i veckan så du har koll på snigelangrepp och ohyra. 
Behandla så fort du hinner. Kålplantor kan gärna täckas över för att skydda mot kålfjärilar.  

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. Sommarblommorna och grönsakerna kanske även behöver lite extra 
flytande näring. 
 
Deadheada rosor, alltså klipp bort de överblommade rosorna. Men det behöver bara göras på 
remonterande rosor! Gör du det på engångsblommande rosor klipper du nämligen bort nyponen. 

Håll koll på när du ska rensa häckar och/eller städa förrådshuset. Om inte du gör det blir det så 
mycket tyngre för nästa som har veckan efter dig – plus att du åker på en avgift. Kom ihåg att skriva 
på listan efteråt (inne i städskrubben)!  

Fortsätt att tjuva tomaterna så att inte nya blomklasar bildas, och plocka bort bladen underifrån när 
tomaterna mognar. På så vis ser du till att plantans energi går till tomaterna. 

Se till att ta bort fröställningarna på lupinerna – dessa får inte läggas i komposten. Naturvårdsverket 
vill att den blomman försvinner från trädgårdarna, så vill du ändå ha den får du hålla koll på den. 

Glöm inte heller att kupa potatisen!

Se upp för dessa invasiva växter 

Utöver lupinen är jättebalsamin och kanadensiskt gullris ökända 
för sina invasiva egenskaper. Nu varnar hortonomen och 
växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson även för dessa invasiva 
(expansiva) växter i trädgården: blanknäva (övre bilden), 
purpurlök (allium), kaukasisk förgätmigej (undre bilden) och 
klöveroxalis.
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ÄNGAMAT – minns ni den? 

3 morötter 
½ blomkålshuvud 
3 salladslök 
100 gram sockerärtor 
2 msk vetemjöl 
5 dl vatten 
5 dl mjölk 
1 tsk salt 
1 äggula 
1/2 dl vispgrädde 
1 dl hackad persilja 

Skala och skiva morötterna. Dela blomkålen i små 
buketter, skiva löken och dela sockerärterna.  
Vispa ut mjölet i vattnet i en kastrull. Låt det koka 
upp under vispning. Tillsätt mjölk och salt. Låt allt 
koka upp.  
Lägg i morötter och blomkål och låt koka ca 5 min. 
Tillsätt lök och sockerärter och koka 1 min till. 
Blanda äggula och grädde och rör ner det i 
soppan, tillsammans med persiljan. Ta av soppan 
från värmen och servera med ett gott bröd till!  

________________________________________ 

FYLLDA ZUCCHINI 

2 zucchini 
2 gula lökar 
8 färska champinjoner 
2 dl riven ost 
Salt, peppar och kryddor efter smak 

Dela zucchini i halvor och skär bort kärnan (låt 
stjälken vara kvar).  

Hacka löken och champinjonerna och fräs i 
stekpanna. Tillsätt salt, peppar och ev fler kryddor. 

Fyll zucchinihalvorna och toppa med riven ost. 
Grädda i 190°C i ca 30 minuter.  

Nya medlemmar 

Vi hälsar Kaisa Rinnervuo på B228 (med familj) 
och Esperanza Guevara (B207) varmt 
välkomna. Har ni funderingar eller frågor är vi 
många som gärna hjälper  till. Lycka till!

SARA BÄCKMOS TORKADE RABARBER 
Ett perfekt sätt att ta vara på rabarber. Ät dem till 
yoghurt och müsli – eller bara som de är.  
1 kg rabarber i 1/2 cm bitar 
500 g strösocker 
2 rågade tsk kanel 
2 rågade tsk kardemumma 
1 tsk vaniljpulver 
 
Blanda de torra ingredienserna och häll över 
rabarberbitarna. Låt stå i 3-4 tim. 
Sila sockerlaget som bildats ned i en kastrull och låt 

koka upp ett par minuter. Skumma av vid behov. 
Häll det sedan över rabarberbitarna igen, och låt stå i 
en skål med lock några dygn, i rumstemperatur. 
Lyft upp rabarberbitarna och lägg på bakplåtspapper. 
Torka dem i ugnen på ca 50-60°C, i ca 5–6 timmar. Ett 
tips är att köra varmluftsugn med två plåtar, och en 
träsked som håller ugnsluckan på glänt. Den färdiga 
konsistensen blir som russin ungefär. 
Förvaras i burk med lock och håller länge! 

Glad sommar! 

Kampen mot ogräset 

Ur odlingssynpunkt har vi verkligen haft tur med 
vädret på sistone – mycket sol och en hel del 
regn. Det märks på våra växter, men också på 
ogräset!  
 
Bland det 
viktigaste 
att tänka på 
är att inte 
låta ogräset 
gå i blom, 
som 
kirskålen 
här … 

Vi vill också tipsa om 
Lucko, ett praktiskt 
och ergonomiskt 
verktyg som inte 
bara hjälper till att 
rensa ogräset, utan 
även luckrar upp 
jorden. Kostar runt 
75 kr. 
 

 
Och i denna matnyttiga ogräsmanual hittar du 
mer info om olika ogrässorter och hur man kan 
bekämpa dem.

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

