
Korgar fylldes och medhavd matsäck 
mumsades också. Trevlig septemberutflykt på 
de vackra Mälaröarna!  

100826 
Trädgårdsvandring 

 Vi fick åter igen möjlighet att besöka Duvbo 
(20-talet kom) och Lotta och Georg Erdelyis 
trädgård kan besökas ofta! Trädgården är 
verkligen en inspirationskälla. En njutning att 
vandra omkring i och i ständig förändring. 
Lotta saknar inte ideér: Nere vid äppelträdet 
finns en ny "njutningshörna", som med lyktor 
i trädet och ny, vacker stenläggning under 
hammocken verkligen lockar till vila. 
Stenläggningen fortsätter därefter upp längs 
gången mot huset. Kanten pryds av buxbom 
som Lotta har drivit upp och där bakom finns 
ett hav av lila blommor; bland annat 

jätteverbena.  

Längst upp i trädgården, vid grönsakslandet, 
har ett nytt växthus byggts till med hjälp av 
stora vackra fönster som köpts på nätet. I 
växthuset trivs, förutom katten, tomaterna. 
De andra husdjuren, salamandrarna, hade 
dock flytt dammen för säsongen. Många 
deltagare försvann tyvärr när det blev dags 
för fika, men vi som stannade (bara 8 st) fick 
njuta av en härlig grönkålsröra till Lottas 
surdegsbröd. Mums!  

  



100822 
Skördefest på Hersby hembygdsgård  

 Gillet fanns representerat bland några till denna 
dag (mellan 12 och 15) som var ett första försök 
till skördefest. Det fanns dock inte mycket 
"skörd", så en del gick lite snopna hem med 
tomma kassar, som de tänkt bära köpegrönsaker 
i. Till Gillets bord kom flera trevliga och 
intresserade människor - både medlemmar och 
andra, varav en del förhoppningsvis kommer sig 
för att bli medlemmar. Vi fick både plommon och 
squash att sälja och behållningen gick förstås till 
föreningen. En dam kom och skänkte sticklingar 
av krukväxten Nattens Prinsessa och vi hoppas 

att planteringarna kommer att lyckas.  

Några hade tagit fel på dag och trodde det var den 
traditionella höstmarknaden (kommer att gå av stapeln 
den 26 sept). Bra miniföreläsning av Sollentuna Energi 
om kompostering. Några ungdomar spelade fiol. 
Floras Trädgård från Bögs Gård fanns på plats. Likaså 
en gårdsbutik med kex, marmelad, olja och vinäger m 
m till försäljning. Dagen avslutades med frågestund 
med trädgårdsdesigner från Slottsträdgården 
Ulriksdal.  

  



100819 
Trädgårdsvandring hos Karin Zuber  

 Karin Zuber med familj flyttade in på 
Björkvägen i Helenelund hösten 2001 och då 
var allt väldigt eftersatt. Det behövdes en total 

"make over", som Karin sa. 30-talet trädgårds-
designintresserade hade lockats dit, för att få 
tips och idéer och vi blev inte besvikna. Vid 
entrén låg skifferplattor i olika storlekar och 
former med stenar och växter lite här och där.  

Vi följde en gång runt hörnet och kom fram till den stora altanen med öppen spis och allt. 
Därifrån såg vi planteringar i rabatter, krukor, tunnor m m och på ett klädstreck hängde 
lyktor och kristallprismor tillsammans med vajande tygstycken. Det fanns ljus överallt. I 

sluttning upp mot det gamla huset (tomten var styckad), 
bakom formklippta lönnar, fanns en uteplats under vit 
"sänghimmel".  

Karin gör också tavlor med växter samt ljuskronor, som 
även hängde lite överallt på altanen och i träd. Ja, det 
fanns mycket att upptäcka och vi gick hem med 
huvudena fullspäckade med idéer, efter den sedvanliga 
fikastunden på altanen. När det började skymma lite 
tändes både 
ljus och 
brasa. 
Mysigt!  

  



100810 
Trädgårdsvandring  

 

 

Det kom 15 stycken till Catherine och Tomas Read på Södersätravägen 5. Deras 2500 kvm 
stora tomt ligger intill Väsjön och ca 1/4 av tomten är frukt- och bärträdgård. De har ett 
gammalt växthus som de renoverat och tagit i bruk i år samt en biodling med f n fem 
kupor. (Det går även att köpa flytande honung.) År 2004, när de flyttade in, bestod tomten 
mest av sly och sumpmark, men nu är mycket gjort och annat under uppförande eller på 
planeringsstadiet. I direkt anslutning till växthuset har Tomas murat upp odlingsbäddar av 
lecablock, där grönsaker ska odlas för att så småningom hamna på smörgåsar i det 
kommande kaféet, som de drömmer om att öppna! Redan nu har många i området 
inbjudits på kaffe i den vackert belägna sjötomten. Till den "obligatoriska" fikastunden nere 
vid strandkanten bjöds vi på äppelpajer, som säkert kommer att bli populära i kaféet, allt 
medan den charmiga Caroline (3 år) matade andfamiljen. 

 
  



100805 
Trädgårdsvandring  

 

 

Genom åren har Alice och Olle Lundmark omvandlat en sluttande grustomt uppe på 
Brunkebergsåsen till en underbar terrasserad trädgård, smakfullt planerad med en fin 
blandning av våra vilda växter och kulturväxter. I år hade de satsat på 40-talet krukor, som 
ett tjugotal besökare fick beskåda denna stilla och ljumma högsommarkväll. Juli månads 
torka hade gått hårt åt även denna trädgård, men dammen med näckrosor och fiskar hade 
överlevt och i krukorna frodades ett stort 
antal magnifika fuchsior  

samt - inte minst - den underbara utsikten 
över Edsviken kunde alla njuta av till kaffet 
med tre sorters välsmakande pajer och 
chokladkaka som avrundade kvällen. 

  



100729 
Trädgårdsvandring  

 

6 entusiaster trotsade regnet och besökte 
Helena Cedersjö med familj på Vaxmora-
vägen i Törnskogen. Som på beställning 
slutade det regna strax efter kl 19 och vi blev 
guidade runt av Helena, som stolt berättade 
hur hon t s m maken på 6 år förvandlat en 
fullständigt vildvuxen tomt till en smakfullt 
utformad nivellerad trädgård med terasser, 
stenläggningar, sluttningar, uterum, 

uteplatser, rabatter, växthus och gräsmatta.  

Området var från början ett fritidsområde 
med små stugor och Helenas står än så länge 
kvar längst upp på tomten bredvid en utsökt 
vacker, imponerande gran. Ännu återstår 
mycket att göra, enligt Helena, som har planer 
på ytterligare ombyggnader av hus och 
trädgård.  

Som avslutning bjöds vi på grillkorv med 
kaffe och kakor samt inte minst färskpressad 
äppeljuice från egna äppelträd.  

100722 
Trädgårdsvandring  

 

 

En vacker kväll i juli besökte ett tjugotal medlemmar en spännande trädgård på Idunvägen. 
Där bor Jannecke Schulman, som berättade om hur hon har röjt, grävt och burit sten i den 



från början helt igenvuxna trädgården. Nu fem år senare har hon kommit långt: Jannecke 
har byggt terrasser, anlagt rabatter, beskurit träd och buskar. Dessutom har hon låtit bygga 
en liten härlig pool omringad av vackra spaljer med massor av klematis som skydd för 
insyn. Men det är inte färdigt! Planer finns för nya murar, nya rabatter och kanske ett 
växthus eller kanske en damm eller... Vem vet? Vi får nog anledning att återkomma om 
några år. För övrigt smakade krusbärspajen ljuvligt gott!  

100712 
Trädgårdsvandring  

 En kedjehusträdgård från 60-talet, nu i 
förändring, lockade femton medlemmar till 
Rotebro. Vi ”vandrade” runt i familjen 
Lundgrens trädgård, som innehöll otroligt 
mycket att titta på och många roliga detaljer. 
Det här är en trädgård i förändring av stora 
mått, även om ytan är liten. Framsidan är 
klar, så när som på garageinfarten. För tre år 
sedan togs gräsmattan bort, liksom den 
ursprungliga amerikanska hagtornshäcken 
och några buskar. Gräsmattan ersattes av en 
vacker stenläggning med Offerdalsskiffer, lite 

grus, betongsten och natursten i en lugn, men 
ändå spännande kombination. Insprängt, likt 
små öar i stenläggningen, finns fina 
planteringar med bl a en magnolia och olika 
perenner. Flera sorters timjan svämmar ut i 
mjuka kuddar och bäddar i den strama 
stenläggningen i böljande former. I en 

japans
kinspi
rerad 
sten- 
och 
grusra
batt växer en skir, finflikig japansk lönn och 
pergolan vid uteplatsen är draperad av tre olika 
sorters vin. En måbärshäck på tillväxt omsluter 
numera framsidan och kommer så småningom att 
ge insynsskydd och även skänka skugga till 
rabatten närmast. Åsa har själv funderat ut 

kompositionen av sten och växter.  
På baksidan av huset ryms en generös altan och en gräsmatta, som det naggats av för att ge 
plats för stenläggning i mjuka former (sommarens projekt). Ett förråd står mellan två 
vackra äppelträd. Under det ena äppelträdet finns en välordnad kompost- och 
planteringshörna och i den svalkande skuggan under det andra äppelträdet lockar 
inbjudande bänkar och bord. Dessutom finns en fantastisk odling av diverse ätbart. I 
växthuset är det knökfullt av tomater, gurka och chiliplantor. Utanför i odlingslådor frodas 



bl a squash och pumpa, potatis, sallat och 
jordgubbar. Här finns ännu fler tomater planterade 
i hinkar, prunkande perennrabatter och buskar ....... 
och ändå finns här rymd. Åsa svarade på frågor och 
berättade lite om sina planer för den här delen av 
trädgården och vi hoppas att vi får möjlighet att 
följa den fortsatta utvecklingen. Inte bara växterna 
var törstiga denna heta sommarkväll, så även de 
svettiga trädgårdsvandrarna.  
Innan den sedvanliga fikastunden återställde vi 
vätskebalansen med härligt läskande citronvatten 
och diskuterade nyttan av solfjädrar och 

kylanordningar för växthus och uterum.  
100706 
Trädgårdsvandring 

 Maria Hertzberg 
visade 23 medlemmar 
sin trädgård, anlagd 
1966, men som sedan 
1999 ändrats en hel 
del, från förvuxet till 
rabattlöst storvuxet 
grönt med slingrande 
gångar och rum, som 
väcker nyfikenheten: 
Vad finns i nästa rum? 
Man möts av en 

böljande ligusterhäck och en blommande klätterhortensia, 
som täcker hela garageväggen. Till höger om den får man 
gå genom en passage för att nå norrsidan. Hela trädgården 
består av rum för olika ändamål; t ex norrsidan är tänkt 

som "arbetsrum", dvs hänga tvätt, nå groventrén, odla bär m m.  

För att komma till den insynsskyddade altansidan, kan man antingen gå genom dörren i 
caprifolväggen eller smyga runt på stigen genom ett woodland. Väl framme möts man av 
en gigantisk syrénhäck mot grannen och den inglasade altanen är naturligtvis 
favoritrummet som används året om. Vackra ormbunkar växer framför altanen. På 
södersidan finns bl a ett vattenblänk i form av en liten damm och en bänk att slå sig ner på. 
Regnvatten leds ner i dammen, men räcker inte alltid, varför den enkelt kan fyllas på 
genom ett underjordiskt rörsystem! Trädgårdsrummet mot gatan är "vardagsrummet" och 
här är det "högt i tak". Stora björkar, jättestor schersmin och lila gardiner, som lekfullt rör 
sig i det lätta luftdraget. Det har varit soligt och torrt i flera veckor, men just denna kväll 
hoppades många att de få regndropparna skulle bli ett välkommet regn till de torra 
trädgårdarna, men icke; det stannade vid enstaka droppar.  
Goda bakverk och söta jordgubbar serverade Maria i det hemtrevliga altanrummet, vilket 
avslutade rundvandringen.  


