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Utflykt till Åkersberga 
Den 7 augusti begav sig några medlemmar till 
Åkersberga Växtförsäljning.  På plats fanns 
trädgårdsmästare Mats Ullberg för att berätta lite 
om aktuella trädgårdsfrågor.  Här är några svar på 
frågor som deltagarna ställde till Mats:  

I år har vi mycket svampangrepp med spinnmal, 
skorv och mjöldagg pga regn och fukt. Ta bort alla 
angripna löv & blad och lägg dem inte i komposten 
för det smittar. Bränn dem helst. 
 
Stockrosorna har i år mycket rostangrepp, vilket är 
svampangrepp. 
 
Vi köpte på Mats Ullbergs inrådan BIOBALANS ett 
medel mot svamp, helt ekologiskt. En säck för 110:- 
att läggas på jorden men då måste alla löv/blad 
vara borta från jorden och inga andra bekämpnings-
medel får användas.  Jorden får hjälp att bygga upp 
motstånd mot svampar. 
 
Körsbärs- och plommonträd tycker inte om denna 
fukt och det gör att det är ett dåligt fruktår. 

Äppelträd kan klippas när som helst under året 
dock ej under savbildningen. JAS-beskärning är 
vanligast och oftast bäst. 

Rosenhagtorn kan formas efter blomningen. 

Beskär man träd ska man se till att rot och krona är i 
balans. Det betyder att ett träd med stor krona som 
beskärs mycket har stor rot och det blir obalans – 
beskär trädet stegvis. Beskär man trädet stegvis så 
minskar roten också stegvis och balans uppnås. 

Vår lerjord håller PH-värdet konstant men behöver 
luckras upp. Bästa sättet att luckra inför ALL odling 
är: 

Gräv djupt, häll i grus och täckbark, blanda med 
annan jord. Gruset hjälper till att få fram syret till de 
känsliga rötterna. 
 
Ett alternativ till grus är lecakulor i jorden. 
 
Blanda aldrig blåkorn i jorden utan den ska läggas 
ovanpå. 
 

Benmjöl innehåller kväve och används främst till 
lökodling. Den ska läggas ovanpå jorden. 
 
Om blommor inte blommar – använd inte gödning 
utan ”svält” växten och när blomningen kommer 
igång – gödsla. 
 
Vinbär växer bäst på 3 – 5 års buskved. ”Polar”  är  
en mycket bra sort att odla. 
 

Dyrare jord är alltid bättre än billig jord – ju dyrare 
jord desto mer långtidsverkande gödsel innehåller 
den. Titta på säckens innehållsförteckning.  

Refererat av Eva Rask 

Båtplatserna på norra 
I år har vi funnit ett antal båtar utan ägare som låg 
in slängda i skogen (på norra området), troligen 
glömda då många var trasiga.  

För att undvika att båtar lämnas åt sitt öde ska varje 
båtägare sätta sitt stugnummer på båten för att vi 
lätt ska kunna identifiera ägaren på ett snabbt och 
enkelt sätt. 

På norra området har vi nu ordnat så varje båtägare 
kan hyra en båtplats (numrerad) och en plats där 
båten kan ligga uppställd under vintern för en 
kostnad av 150 kr/år. Intäkterna kommer användas 
till båtplatsen. 

Har du en båt och väljer att inte ha en båtplats, 
måste båten ligga på din tomt och inte på 
allmänningen. 

Vi vill även påminna att det inte går att köra ner 
med bil till stranden på norra då marken är alldeles 
för blöt. Det finns risk att fastna och det blir djupa 
spår i marken. 

Vid ev. frågor kring båtplatserna kan du kontakta 
Christine Nordström stuga 41. 

Vi vill även passa på och tacka de snälla 
medlemmar som hjälpte till att flytta på de åtta 
båtar som saknade ägare. 
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Första advent-glögg den 1 december 
Det har nu blivit en tradition att vi träffas för glögg 
och lussebullar kring första advent.  I år träffas vi 
den 1 december klockan 13 på norra området vid 
stuga 41 för att hälsa vintern välkommen.  Kommer 
du? Anmäl dig då till Christine Nordström, se 
kontaktuppgifter i sidfoten på nyhetsbrevet.   

Medlemsnytt 
Tomt Medlem 
7 Birgitta Bergström 
21 Berit och Einar Nilsson 
16/17 Per Adebratt 
105 Aila Kekkonen och Kjell Uhlin   

 
Hus 7 - Jag är nybliven pensionär, uppvuxen i villa 
och har bott största delen av mitt liv i hus berättar 
Birgitta Bergström. -Jag har gröna fingrar och älskar 
allt som har med trädgårdsarbete att göra. En av 
mina hobbys  är att fotografera. Jag läser mycket och 
lyssnar på musik. Jag är väl förtrogen med området 
i Ullna då jag känner andra som bor och har bott 
där. Den här lilla stugan passar mig perfekt 
eftersom jag bor i Täby-centrum området och 
avstånden är korta.  
 
Hus 21 -Berit och Einar berättar att de sedan 2 år bor 
i Storstugan i Täby. De har tidigare bott i radhus i 
Waxholm och i villa i Åkersberga. Einar är pensio-
när sedan 15 å och Berit arbetar som skolsköterska i 
Åkersberga. De saknar trädgårdsarbete och närkon-
takt med grannar. Allt detta finns förstås på Ullna!  
 
Hus 105 - Aila och Kjell har bott i hus, haft 
sommarställen och odlat förr. Aila har erfarenhet av 
föreningsarbete i bostadsrättsförening som kassör 
och revisor och Kjell har erfarenhet av att renovera 
hus. En perfekt kombination för Ullna!  -Vi vill 
kunna odla och framförallt förvalta de blommor 
som finns där. Att ha ett ställe att åka till och grilla o 
sova över och ha ett lantliv i miniformat säger Aila. 
 
Hus 16 - Det ska bli spännande och kul att få sköta 
om en lite stuga och klippa lite gräs som omväxling 
till mitt kontorsjobb berättar Per.  - På vardagarna är 
jag säljare och produktutvecklare på ett företag som 
erbjuder svenska företag olika typer av gåvokort. 
Jag bor tillsammans med min son Oliver 10 år i en 
bostadsrätt. Däremot så har jag länge saknat gräs 
under fötterna. Efter ett besök i området så var jag 
helt säker på att min känsla var rätt och från det har 
köpprocessen varit kort!  

 
Du som har gömt dessa färgburkar i brännhögen på 
södra. Om du inte har bil så kan du väl höra med 
någon i styrelsen som kan hjälpa dig att frakta bort 
dem!!!   
 
Dags att tänka på utebelysningen och 
att hålla bommen stängd 
Det är bra om du kan låta din utebelysning vara 
tänd även under höst och vinter.  Det ger liv i 
området för dem som är kvar och skrämmer kanske 
också bort eventuella tjuvar.  
 
Bommen ska vara nedfälld dygnet runt från den 16 
september.  Förvänta dig inte att bara den som bor 
närmast stänger bommen! En pekpinne som vi 
tyvärr måste återupprepa med jämna mellanrum. 

Elavbrott för stuga 98 och 99 
Ett större elavbrott drabbade stugorna 98 och 99 
under augusti/september.   Felet berodde på ett 
brott på en elkabel under mark och ett omfattande 
gräv- och lagningsarbete fick göras.  Dessutom var 
vi tvungna att hyra in ersättningskabel under tiden 
som den ordinarie markkabeln var bortkopplad 
medan den lagades.  Detta kommer att kosta 
föreningen 22 000 kr.  Vi har tagit kostnaden på vårt 
konto för yttre underhåll.   

Varning för ledningar 
Ca 45 cm under markytan (oftast i gångar och på 
vissa allmänningar) ligger ledningar för telefon, 
vatten och el till området. Undantag finns mellan 
tomt 102 och 103 på södra området där elledningar 
går mellan dessa tomter. Om du tänker gräva på din 
tomt och är tveksam om det finns någon ledning i 
närheten, kontrollera alltid med styrelsen som kan 
titta på kartan över ledningsdragningarna på 
området. 

Preliminär el – dags igen 
Bifogat finner du inbetalningskort för preliminär el 
som ska betalas senast den 31 oktober.  
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