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Styrelsen avger följande berättelse för verksamhets-

året 2016. 

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

Sergler, Jens Rasmussen, Git Lundin, Hasse 

Saxinger, Owe Lundbladh, Birgitta Sergler, Annika 

Rahm, Rikard Lundin.  

Valberedning: Edward Hassila, Klas Almlöf. 
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Föreningens medlemsantal var 278 st. 

Två nyhetsbrev med aktivitetsinfo samt ett separat 

aktivitetsinfo har skickats ut till medlemmarna. 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med aktuell 

information. www.folkochtradgard.se . Där finns 

även en länk till vår Facebooksida. 

 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. 

Arbetsgrupperna (musei-/bygg- resp aktivitets-

gruppen) har haft flera informella träffar angående 

verksamheter inom föreningen. 

 

Verksamhet 

Under året hade vi en del målsättningar för förening-

ens vidareutveckling. Nu blir det inte alltid som man 

tänkt sig, utan några kommer leva vidare under det 

här året och kanske kommande också. Vårt projekt 

att bygga en handikapphiss till torkladans andra 

våning fick läggas på is. Årsmötet gav oss i uppdrag 

att söka bidrag från Haninge Kommun inom deras 

ram för tillgänglighetsanpassning. Tyvärr blev det 

avslag här och vi bordlade projektet.  

 

Vi har börjat så smått med modellbygget över 

Tungelsta, som det såg ut under 1950-60-talet. En 

del hus och växthus är gjorda som är köpta som 

byggsatser – inte exakt likt hur husen såg ut, men vi 

tyckte det var mindre viktigt. Däremot beställde vi 

stationshuset av en professionell modellbyggare. 

Rälsen är i stort sett klar, men det återstår mycket av 

landskapsbyggandet. 

 

Vi har mycket uthyrningar som tar sin tid med 

insläpp och städbesiktningar, men som är viktigt för 

vår överlevnad.  

Vinrankan breder ut sig i växthuset och inspirerar 

många till att ha sin vigsel här eller att namnge sitt 

barn i den udda miljön. Växthusets framtid är oviss; 

inom några år måste trävirket bytas ut och vi har väl 

diskuterat om det skall tas bort helt eller ersättas med 

något annat. Vi har bytt nästan 800 glas sen det 

byggdes 2002 och vi måste väga in om det är värt 

allt arbete framöver. 

 

 

I oktober berättade Janne Sandh om Tungelstas historia. 

Mycket händer i Tungelsta nu med nybyggnation av 

bostäder, och med det följer utveckling av samhälls-

nyttiga verksamheter. Här fick vi beskedet att vår 

vårdcentral skulle avvecklas innan novembers ut-

gång och patienterna skulle hänvisas till närliggande 

mottagningar. Vi tyckte att det rimmade illa att 

montera ned en service i ett samhälle som växer. 

Föreningens ledamot Rikard Lundin uppdrogs att 

kontakta ledande inom Landstinget och Haninge 

Kommun för ett möte, vilket skedde i kyrkans 

lokaler under hösten. Resultatet blev positivt, en ny 

aktör tog över verksamheten den 1 december och vi 

kunde andas ut för tillfället. 

 

Aktiviteter 

Föreningen har haft vår-, höst och julmarknadsdagar 

där deltagarna sålt många fina hantverk och 

blommor. Våra aktiviteter växer för varje år där 

föredrag, studieresor, trädgårdsvisningar och 

studiecirklar avlöser varandra i en strid ström till 

glädje för alla. 
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