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Verksamhet 

2013 blev året då vi hade en ruskigt lång vinter och 

en ljuvligt varm sommar. De ljusa minnena från 

sommaren är de man minns bäst som tur är.  

 

När vi gick in i verksamhetsåret hade vi några mål-

sättningar att ta tag i. 

Det första var att uppnå ett nollresultat efter den 

stora förlusten från det gångna året. Vi sökte för att 

ansluta oss till Bygdegårdsförbundet för att få hjälp 

att hitta rätt igen. Vi blev antagna i mars och fick nya 

kontaktytor att bolla våra problem emot. 

 

Vi har inte velat höja våra hyror för att få in mer 

medel, utan jobbat med att vara mer följsamma när 

det gäller helguthyrningarna, vilket slagit väl ut. Det 

tillsammans med att vi gnetat med våra utgifter gör 

att vi kan visa ett litet plus för verksamhetsåret 2013. 

 

Det andra uppdraget var att få till stånd en bok om 

Tungelstas historia. Jag (Jan Sandh) och Hilding 

Eklund har hjälpts åt under året, men har inte tyckt 

att materialet känts färdigt för tryck än. Vi tror att 

den är klar under första halvåret 2014, om inget 

juridiskt hinder om upphovsrätter för foton sätter 

käppar i hjulen. 

 

Vi arrangerade ”Årets Tungelstaträdgård” även det 

här året och kan gratulera Björn och Ulla Leksell till 

den vinnande trädgården.  

 

Museet har tillförts nya bilder och lokalen byggts om 

igen för att få ett ”luftigare” och mer flexibelt rum. 

Vi har köpt in en fotoscanner till museet, för att 

undvika långa lånetider på foton som det har varit 

förut.  

 

Vi har fortsatt diskuterat om en framtida utbyggnad 

av torkladan och handikappanpassning till museet.  

 

 

 

Årets julmarknad blev som vanligt välbesökt. 

 

Aktiviteter 

Föreningen har samarrangerat en höstmarknad med 

Musikcentralen. Året avslutades med vår traditio-

nella julmarknad. Till det har vi haft en uppsjö av 

arrangemang med föreläsningar, studiebesök, 

studiecirklar m. m.  
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