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Fyra firande ”bevaradamer”. Från vänster Gunilla Giertz, Birgitta Mörk, Anita Widén och Barbro 

Gramén. Envist samarbete under fyra år gav utdelning i september med kommunens löfte om köp av 

Vårstavi. Det blev det champagne och chokladtårta i salongen. Foto: Lennart Petersson  

Glädjande besked - Botkyrka kommun köper Vårstavi 
Vid ett valmöte i Vårsta Centrum möttes beskedet med jubel: Kommunens ledning 

har beslutat köpa Vårstavi! Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin(s) och den 

dåvarande majoriteten med S, MP, C, L och KD hade tagit beslutet.   

   De praktiska frågorna återstår. Hur ska köpet/överlåtelsen gå och hur vill den nya 

ägaren använda huset? Men…ingen privat ägare flyttar in och inventarierna blir kvar 

på plats. En stor lättnad!  
 

Förvaltningsrätten fortsatt tyst 
Förvaltningsrätten har ännu inte – den 2 november – beslutat om paragrafändringen.  
 

Adventsfirande lördag 3 december kl. 15 
Vi passar på att inbjuda till traditionellt adventsfirande på Vårstavi. Vi börjar i 

skymningen vid kl. 15. Ingen entréavgift, men frivilligt bidrag till kaffekassan. 

Spara datum så återkommer vi med detaljer! 

Oinbjudna nattgäster 
Nya inbrott i Lillstugan. Inget stulet, men åverkan på dörrar. Så sorgligt! 

 

 
 
 



Välbesökt parkvisning och rejält trädgårdsarbete 

 Åsa Wilke berättar om stenträdgården, som ännu visar inflytandet från Arts & Crafts, rörelsen som fick 

kulturpersonligheter att skapa en helt ny typ av trädgårdar. Foto: Inger Widén Cederberg. 

   Åsa Wilke, trädgårdshistoriker, ledde en entusiastisk grupp runt i trädgården och 

parken. Hon pekade ut platser som syftar till vila och återhämtning och berättade 

om tillkomsten av Vårstavi. Åsas vårdplan för parken ligger på is än så länge.  

 

 

 

 

Trädgårdsarbetet den 28 sep- 

tember under ledning av Kirsti 

Larsen gav märkbara resultat. 

Förvuxna buskrosor, rhodo-

dendron och vresrosor kapades, 

ogräs och utblommade perenner 

rensades och klipptes bort. Efter 

ett par timmars hårt arbete serve-

rades soppa och smörgås på 

Vårstavi. Till våren kommer 

friskt nytt grönt att spira runt 

huset. 

Arbetet fortsatte senare med 

styrelsen i Poul Bjerre Sällskapet 

och Waltraut Neuschütz. På 

bilden Kerstin Nyberg i 

rosrabatten vid infarten 

. Foto: Birgitta Mörk. 

 

 



Karin Eliasson: Vårstavi 

är en hänförande plats 

- Otroligt intressant att uppleva 

Vårstavi. Strukturen är välbevarad 

och promenadstigarna i parken är helt 

enligt det nationalromantiska ideal 

som rådde, sa Karin Eliasson, för-

fattare och trädgårdshistoriker, vid sitt 

föredrag, där inflytelserika Gertrude 

Jekyll och hennes nydanande 

trädgårdar också beskrevs. 

     Gertrude Jekyll samarbetade med 

en arkitekt när förmögna i England 

beställde arbeten av henne. Rums-

indelning, perenner och häckar,  

strama linjer nära huset och ”vildare” 

natur länge bort – det var ett koncept 

som Gunhild och Poul Bjerre följde. 

Plats för vänner och umgänge 

utomhus ingick också i idealet.  

    Karin visade bilder från många 

platser i England och Sverige där Arts 

& Crafts-tänkande är synligt. 

 

Åsa Ottosson: Bjerre 

såg värdet i naturen  
- Naturen hjälpte mig när jag för 20 år sen 

fick en cancerdiagnos. Tre ungar, företag, 

fotboll och idrottslärarjobb gav stress. Att 

gå ut i naturen varje dag blev första 

hjälpen, berättade Åsa Ottosson som 

tillsammans med sin man Mats Ottosson 

gett ut flera vackra och kloka böcker om 

naturens betydelse för kreativitet, 

koncentration och fysisk och mental hälsa. 

     Åsa föreslår att vi söker upp favorit-

platser i naturen där vi kan andas ut, gråta, 

och njuta, platser där vi förnyar tankar och 

känslor. Skogen, vattnet, staden, himlen 

och vidderna är alla livgivande platser. 

 - Naturen för oss tillbaka till vårt ursprung. 

En kvart utomhus varje dag gör skillnad. 
Foton: A. Widén 



 
På väg tillbaka efter parkpromenaden med Åsa Wilke den 14 september. Foto: I. Widén Cederberg 
 
Året går mot sitt slut. Två program återstår:  
 
1. Naturnära rehabilitering med Elisabeth G. Wahlgren 
Föreläsning söndag 13 november kl. 14.00.  150 kr/120 kr medlemmar. 

Tredje föreläsningen i serien ”Paret Bjerre och naturens läkande kraft”, nu om 

aktivt patientarbete enligt en forskningsbaserad metod och med stöd av kunnig 

personal. Föranmäl gärna till mariamittjas@hotmail.com! 
 
2. Adventsfirande på Vårstavi lördag 3 december kl. 15 
Vi samlas runt eldkorg på loggian och värmande alkoholfri glögg. I salongen 

tänder vi två ljus och bjuds på sång och musik. Körsång med barn och unga,  

allsång och musik från flygeln samt lussefika.  

    Poul Bjerre Sällskapet bjuder på entrén och firar kommunens förväntade köp 

av Vårstavi. Möjlighet att bidra till kostnad för saffransbröd och annat.  
 

Faktura för medlemsavgift 2023 skickas ut i januari! 
Oförändrad medlemsavgift 150 eller 200 kronor. Ni som betalar via internetbank 

kan ju lägga in er betalning, men datera för januari. Plusgiro 184 95 73-9. 
 

Föreläsningsserien fortsätter våren 2023 
Söndag 19 mars kl. 14 berättar Gunnel Carlson, författare och 

trädgårdsexpert, om livet i min trädgård inför en ny odlingssäsong.  
 
Söndag 23 april kl. 14 ger konstvetarprofessor Catharina Nolin mer 

trädgårdshistoria, inte minst vad gäller kvinnliga trädgårdspionjärer.  

Anmälan: Mejl till kassören Maria Mittjas,  mariamittjas@hotmail.com. 

 

Torsdag 11 maj från kl. 10 är det dags att göra vårfint i trädgården 

tillsammans med Kirsti Larsen. Picknick på udden? 
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