
 

 Verksamhetsberättelse för år 2015 
 

 

 

 

Styrelsen avger följande berättelse för verksamhets-

året 2015. 

Styrelsen har bestått av: Jan Sandh (ordf), Liza 

Sergler, Jens Rasmussen, Git Lundin, Hasse 

Saxinger, Owe Lundbladh, Birgitta Sergler, Annika 

Rahm samt Rikard Lundin.  

Valberedning: Edward Hassila, Klas Almlöf. 

Revisorer: Nils Landsberg, Jan Hveem, Per-Erik 

Berghorn (suppl). 

Föreningens medlemsantal var 265 st. 

Två nyhetsbrev med aktivitetsinfo samt ett separat 

aktivitetsinfo har skickats ut till medlemmarna. 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med aktuell 

information. www.folkochtradgard.se  

 

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden 

och två arbetsmöten. Arbetsgrupperna (musei-/bygg- 

resp aktivitetsgruppen) har haft flera informella 

träffar angående verksamheter inom föreningen. 

 

Verksamhet 

Föreningens verksamhet rullar på bra, med många 

aktiviteter för medlemmarna och även för andra 

trädgårdsintresserade. Vi har glädjande många ut-

hyrningar, som dock tar sin tid för dem som hanterar 

dessa.  

 
Det vi saknat under tidigare år har varit någon form 

av aktivitet där vi på ett pedagogiskt och roligt sätt 

kunde visa barnen vad trädgårdsnäringen har gett oss 

idag. 

 

Vi hakade på den Europeiska Kulturarvsdagen som 

har ett tema varje år och just förra året utökades den 

med Lilla kulturarvsdagen som inföll på en vardag. 

Bakgrunden till detta var att skolorna kan ta med sig 

barnen på en sådan aktivitet i utbildningssyfte, om 

det rimmar med läroplanen. 

 

Den 11 september hade vi gjort i ordning ett flertal 

stationer, där deltagarna dels kunde få dofta och 

smaka på ett 20-tal kryddor, dels smaka på närodlade 

grönsaker.  

Vid en annan station visade vi dels växters olika 

former och färger, dels vilka växter som användes 

och fortfarande används inom medicinen. Barnen 

fick plantera 2000 tulpaner och påskliljor i form av 

ett stort hjärta. Vi visade även museet och hur man 

använde trädgårdsverktygen förr. Sista stationen var 

en modell på hur framtidens Tungelsta kommer se ut 

vid stationsområdet. En givande dag tack vare 

Rodrets Friskola och Tungelsta Skola som besökte 

oss.  

 

 

Här påbörjar några av barnen lökplanteringen med stor iver. 

En annan fråga som dryftats inom föreningen är 

tillbyggnaden med handikappanpassning till andra 

våningen i Torkladan. Här lutar det åt en minimal 

tillbyggnad med hiss, en lösning som passar vår 

plånbok. 

 

Styrelsen har ventilerat ett förslag på café som byggs 

ihop med vårt nuvarande växthus, en jättefin lösning 

men inget som vi var mogna för i dagens läge. 

 

Aktiviteter 

Föreningen har haft vår-, höst och julmarknadsdagar 

där deltagarna sålt många fina hantverk och blommor. 

Andra aktiviteter har varit hur man odlar tomater, 

pelargoner, bladkaktusar, fuchsior och pioner. Våra 

handarbetsträffar har också varit populära, där del-

tagarna tillverkat smycken av tenntråd och pärlor. 
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