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Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden 

samt två arbetsmöten. 

Arbetsgrupperna (musei-/bygg- resp aktivitetsgruppen) 

har haft flera informella träffar angående verksamheter 

inom föreningen. 

 

Verksamhet 

Året startade med en förhållandevis mild vinter, 

vilket gjorde att vi kunde gjuta grunden till det efter-

längtade förrådet. I mars och i april kom modulerna 

för montering. Med 6 man kunde vi 6 timmar senare 

lämna ett låst förråd. Under året har vi fortlöpande 

gjort klart inredningen, dragit in ström osv. Allt 

material som fanns förvarat hos medlemmar kunde 

placeras i förrådet. Uthyrningar samt våra aktiviteter 

är mer lättarbetade och verksamheten på lång sikt har 

klart förenklats. 

 

Under 2012 har uthyrningarna varit många: 142 st 

plus våra egna aktiviteter. Många insläpp, många 

städbesiktningar och städningar samt ett stort slitage 

på lokalerna är väl baksidan av den verksamheten. 

På plussidan är att det är så här vi vill ha det – loka-

len skall vara till glädje för många och ofta. Vi har 

under året bytt ut våra stolar och köpt nya bord. 

 

Museet har tillförts nya bilder, lokalen har delats upp 

i avdelningar och bilderna har numrerats och till-

delats fakta. 

Styrelsen har under året tittat på möjligheten att ge ut 

en bok om Tungelsta och då framförallt om trädgårds-

näringen. 

Vi har också skissat och diskuterat om en framtida 

eventuell utbyggnad av torkladan. 

 

Aktiviteter 

Nytt för året var föreningens tävling om ”Årets 

Tungelstaträdgård 2012”. Juryn åkte runt och tittade 

på de anmälda trädgårdarna, som var och en hade sin 

charm. Efter moget övervägande beslutade jury-

gruppen vilken trädgård som skulle vinna. Den 

presenterades i september på hemsidan.  

Detta blir ett årligen återkommande arrangemang. 

 

Föreningen samarrangerade en höstmarknad med 

Musikcentralen och Tungelsta IF i augusti. I slutet av 

september arrangerade Haninge kommun sin 

”Bondens marknad” i växthuset och torkladan, vi 

serverade fika och visade museet.  

Fikagäster utanför torkladan vid marknaden i augusti.  

Till höger syns vårt nybyggda förråd. 

Under året har vi haft sammanlagt 39 planerade 

aktiviteter för medlemmar och andra intresserade. 

Bl a besökte vi Mopedums nostalgimuseum i 

Nynäshamn. Det har varit hantverkskurser i tenn-

trådsflätning vid nio tillfällen samt besök i sex 

privata trädgårdar. Den årligen återkommande 

pelargonutställningen ägde rum i juni. 

 

Sju föredrag hölls i torkladan med engagerade före-

läsare som berättade bl a om vårblommor, hoyor, 

fuchsior och ätbara örter. Vi fick även en kurs i hur 

man bekämpar ogräs miljövänligt. Sex populära 

besök hos trädgårdsmästare har vi också hunnit med. 

Året avslutades med vår traditionella julmarknad. 
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