
Aktiviteter höst/vinter 2018-19 

 

Anmälan till samtliga aktiviteter, om inget annat anges, sker till Bittan Sergler,  
mobil 0708-137 281, e-post: birgitta.sergler@telia.com 
För uppdaterad info gå in på hemsidan: www.folkochtradgard.se 

* Samarbetspartner till aktiviteter märkta med * är Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

 

 

 

Var god vänd! 
 

Söndag 21 oktober 
kl 13 

Föredrag om rosor 
i Torkladan 

ROSOR – FÖREDRAG med Kerstin Bergman i Torkladan, trädgårdsparken * 
Kerstin är ordförande i Stockholmsrosen (lokalförening i Svenska rosensällskapet). 
Det blir ett föredrag med bildvisning. Kerstin tar upp lite om plantering, jord, 
gödning, val av rosor - främst gammeldags buskrosor samt moderna buskrosor 
och klätterrosor. Föredrag med fika kostar 50 kr för medlemmar, 80 kr för övriga. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281.  

Söndag 11 november 
kl 11.30 – 16.00 

 
Hantverksträff 

i Torkladan 
även 2/12 

HANTVERKSTRÄFF i Torkladan i Tungelsta trädgårdspark * 
Vi tar med oss våra handarbeten och jobbar tillsammans. Vill du lära dig något om 
t ex tenntrådsflätning eller smyckestillverkning så kan vi visa hur det går till. 
Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.  
Kostnad: 30 kr för medlemmar och 50 kr för övriga. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Söndag 18 november 
kl 13 

Föredrag i Torkladan 
om jordförbättring 

BIOKOL – FÖREDRAG med Börje Remstam i Torkladan, trädgårdsparken * 
Börje pratar om biokol – ett sätt att förbättra jorden i våra trädgårdar. Börje har 
mycket lång erfarenhet av täckodling och biokol och kan ge oss sina bästa tips hur 
vi ska gå tillväga för att skapa en jord som växterna mår bra av. Föredrag med fika 
kostar 50 kr för medlemmar och 80 kr för övriga. Varmt välkomna! 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281. 

Söndag 25 november 
kl 15 – 18 

 
Kurs i mjölksyrejäsning 

 i Torkladan 

MJÖLKSYREJÄSNING AV VITKÅL, kurs med Git Lundin i Torkladan. * 
Lär dig göra surkål, gott och nyttigt (probiotika)! Max 10 deltagare.  
Du som deltar ska själv ta med: stor bunke (ca 3 liter, ej aluminium), rivjärn (grovt), 
kniv att strimla vitkålen med och skärbräda.  
Kursavgift 100 kr för medlemmar, 150 kr för övriga. Då ingår vitkål, äpplen, kryddor 
och glasburk med patentlock. Anmälan till Git 070-666 96 11, gärna med sms. 

Lördag 1 december 
kl 10 - 12  

Försäljning av julblommor 
hos Tiits htrg i Stav. 

JULBLOMMESHOPPING hos TIITS HANDELSTRÄDGÅRD 
OBS! Endast för medlemmar! 
Adress: Ilmarsvägen 9, första avtagsvägen till vänster på Stavsvägen, om man 
kommer från motorvägen vid Berga. OBS! Kortbetalning går också bra. 
Ej föranmälan, men Bittan svarar på frågor, 0708-137 281. 

Söndag 2 december 
 kl 11.30 – 16.00 

HANTVERKSTRÄFF i Torkladan, allmänt se ovan. * 
Special denna gång: De som vill har möjlighet att göra julkort samt någon 
liten julklapp. 

Lördag 8 december 
kl 11 - 15 

Traditionell julmarknad 

JULMARKNAD I VÄXTHUS OCH TORKLADA I TRÄDGÅRDSPARKEN * 
Folk och Trädgårdmuseet är öppet och kaffestuga i torkladan. Vill du hyra bord 
kontakta Liza 08-500 372 83. Vill du baka och/eller hjälpa till i serveringen maila 
Bittan: birgitta.sergler@telia.com. 

2019  

Söndag 13 januari 
kl 13 

Föredrag i Torkladan 
om tomater och chili 

TOMATER OCH CHILI – FÖREDRAG med Kenneth Nilsson i Torkladan * 
Passa på att ställa frågor och om du har fröer du vill ge bort/byta/sälja så går det 
bra att ta med dem. Fördrag och fika kostar 50 kr för medlemmar och 80 kr för 
övriga. Föranmälan till Bittan 0708-137 281. 

Söndag 27 januari 
kl 11.30 – 16.00 
 Hantverksträff 

i Torkladan 
 

även 24/2, 31/3, 28/4 

HANTVERKSTRÄFF i Torkladan i Tungelsta trädgårdspark * 
Vi tar med oss våra handarbeten och jobbar tillsammans. Vill du lära dig något om 
t ex tenntrådsflätning eller smyckestillverkning så kan vi visa hur det går till. 
Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.  
Kostnad: 30 kr för medlemmar och 50 kr för övriga. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 
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Söndag 3 februari 
kl 10 

Grönsaksstudiecirkel 
hos Bittan 

GRÖNSAKSODLING – STUDIECIRKEL med Bittan Sergler, Kvarnvägen 29. * 
Välkommen att starta upp och delta i årets grönsaksstudiecirkel. Gruppen kan 
bestå av 5-10 deltagare. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281. 

Lördag 9 februari 
kl 11 

Föredrag i Torkladan 
 om vildpelargoner 

VILDPELARGONER OCH ZONARTIC – FÖREDRAG med Morgan och Lena. * 
Förhoppningsvis finns sticklingar att köpa. Inträde 30 kr för medlemmar och 50 kr 
för övriga. OBS! Endast föranmälningar till Bittan med sms 0708137281 godkänns. 
Alltså räknas det inte om du klickar i kommer på Facebook. 

Lördag 23 februari 
kl 10-12 

SUNE TRYGGS HANDELSTRÄDG. Tornbergav. 1 i Tungelsta, har öppet för 
oss. Starta vårsäsongen med fina pelargonsticklingar. Ingen föranmälan. 

Söndag 24 februari HANTVERKSTRÄFF i Torkladan, info se ovan. * 

Söndag 10 mars ÅRSMÖTE i TORKLADAN. Mer info senare 


