
   Viksängsporten – Historik och framtidsplanering.

1. Historik.    
När vi, jag och min hustru Doris Gezelius, flyttade in bland de sista i mars 2007 var tomten på 
sjösidan fortfarande mest en leråker. Så småningom började konturerna av den framtida tomten 
visa sig. Som växt- och trädgårdsintresserade följde vi, särskilt Doris, noga arbetet. Det visade sig 
att den planerade “utsmyckningen” av tomten helt koncentrerats till den östra infarten och området 
fram t.o.m. paviljongen och lekplatsen. Här skulle en imponerande rabattanläggning och två 
sittgrupper skapas. Senare också en boulebana. Däremot skulle inget göras åt den västra delen 
framför huset där. (Den enstaka överblivna parkbänk, som hamnade där, kan knappast anses 
tillräcklig).
å’  
Vi började därför arbeta för att ändra detta och få tillstånd en upprustning av detta område, främst 
med en liknande sittgrupp som de på andra sidan. Intresset var dock mycket svagt från ansvarigas 
sida, och först när vi åtog oss att stå för halva kostnaden lossnade det, och en sittgrupp byggdes. 

Doris sökte också kontakt med andra trädgårdsintresserade, och ett första möte med det som 
senare skulle bli Trädgårdsgruppen hölls hemma hos oss 2008 (Se bild).

   Början till  Trädgårdsgruppen… Från vänster: Doris, Agneta Strömbäck och Kristina Farkas.
             Sittande jag som dock inte kom att ingå i gruppen.

Hon tyckte också att slänten upp mot Gång- och cykelvägen vid tomtgränsen skulle vara lämplig
för något slags stenpartianläggning, och att stenar från den pågående rivningen av gamla 
järnvägsbron över Viksängsvägen var ett lockande material.

Idén fick stöd i Trädgårdsgruppen och Styrelsen, och löfte om gratis stenar utverkades av 
Styrhytten, som svarade för rivningsarbetena. Till en början planerade hon att utforma ett slags 
liggande valv med valvstenar från rivningen, men dessa försvann i samband med rivningen.
Istället kom 11 raka stenar till användning. De framtransporterades av Styrhytten och placerades 
på sina platser av några frivilliga föreningsmedlemmar fredagen 23 september 2011, och så kunde 
jobbet med att ta bort gräs och jordförbättra påbörjas.
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Gamla järnvägsviadukten.  

           Stenarna på plats september 2011.

Att detta var ansträngande framgår av nedanstående mail från Doris till gruppmedlemmarna några 
dagar senare: 
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Efter ordentlig jordförbättring med inköpt odlingsjord – jorden i backen består av ett mycket tunt 
skikt matjord över fyllnadsmassor av sten, sand och lera – kunde så visst planteringsarbete 
påbörjas. Det mesta fick anstå till våren 2012.

     Doris i aktion i slänten.

Med sin starka känsla för färgsåttning avsåg Doris att plantera med lågväxande växter med 
tendens att breda ut sig till lokala mattor, som skulle hållas i schack  så att de inte fick växa in i 
varandra utan bildade lokala färgfält. Det hela skulle avgränsas med lite högre barrväxter.
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       Glada trädgårdsarbetare hösten 2011.
     

Vårvintern 2012 användes så för att dra upp ett större antal plantor från frön hemma i vår lägenhet 
för utplantering till våren.

        Plantuppdragning.

Tyvärr kom alla planer att behöva modifieras, då Doris efter en stroke i mars 2012 var vänstersidigt 
förlamad och rullstolsbunden. Hennes intresse för trädgårdsarbetet och entusiasm var dock 
oförminskat som framgår av en “rapport” till Agneta, som jag skrev i maj 2013:

(Hennes) “Intresse för trädgård och växtlighet är oförminskat, och också i år har vi dragit upp en 
massa frön, och plantorna håller nu på att planteras ut. Jag står naturligtvis för det praktiska 
utförandet, men Doris har synpunkter på växtval och annat. Jag försöker fortsätta “i hennes anda” 
men ibland med vissa förenklingar i arbetsbesparande syfte. Målsättningen är – som tidigare – att 
främst “Viksängsporten” på det hela taget skall täckas med en självförökande lågväxande matta av 
perenner med minimal komplettering med ettåriga”. 

Överblivet växtmaterial planterades i en mindre, oval rabatt, kallad “Ovalen” bredvid Porten, och 
lite längre bort, vid “vägskälet”,  sattes ett bestånd rosenhallon. 
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April 2012.

  Slänten 24 maj 2013. Längst t.v. ett bestånd Rosenhallon.
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        Viksängsporten  Juli 2015

Som erkänsla för Doris  insatser lät trädgårdsgruppen sätta upp en skylt  vid mittstenen högst upp.

�6



Då den ursprungliga skylten skadats, har jag bytt ut den mot en med samma text men hållbarare 
utförande.

Jag har vid flera tillfällen erbjudits hjälp av Trädgårdsgruppen med skötseln, men hittills har jag 
klarat det mesta själv. Jag har också velat ha det så, då det varit ett utmärkt sätt att hålla mig 
någorlunda i fysisk form. Men med mina snart 94 måste jag konstatera att detta nog snart blir 
svårt.

Då anläggningen i slänten betydde mycket för Doris och under senare år, efter hennes död, 
kommit att bli en sorts minnesvård för mig, har jag funderat över hur jag skulle kunna försäkra mig 
om, att den en tid kan leva kvar i gott skick, även när jag inte orkar längre. Att Trädgårdsgruppen 
skall åtaga sig detta med Viksängsportens nuvarande växtbestånd, anser jag omöjligt trots all dess 
goda vilja, då intresset från våra yngre HSB-grannar att delta i det erforderliga trädgårdsarbetet 
helt enkelt verkar för svagt, och inskränkningar i andra anläggningar redan blivit nödvändiga.

Jag vill därför att en insats görs för att göra Viksängsporten till en lättsköttare anläggning genom att 
renodla inriktningen med i huvudsak marktäckande, lågvuxna, ogräskvävande perenner.
Jag planerat avsätta en summa för Bostadsrättsföreningen/Trädgårdsgruppen att användas dels 
för att utföra den erforderliga initiala omplanteringen och dels för nödvändiga extra kostnader 
under ett antal år.

Genom förmedling av Agneta har jag tagit kontakt med Arvid Sterner, HSB, med förfrågan om offert 
på en sådan omläggning. Denna har nu kommit och det är dags att gå vidare. Detta är orsaken till 
att jag skrivit denna historik om Viksängsporten, för att förklara mina planer.

Östertälje 2018-11-05

Åke Jönsson
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