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Folk & Trädgård 20 år!
Åren rullar på och nu till hösten har föreningen varit
verksam i 20 år. Vi startade 1999 med en vision att ta
tillvara historien om Tungelsta genom att bygga ett
växthus och ett museum. Vi ville också ha en lokal
där vi kan hålla kurser, föredrag och studiecirklar,
främst med anknytning till trädgård. Vi ville vara
med att påverka hur vårt samhälle utvecklas.
Med facit i hand är vi mer än nöjda, och vi kan säga
att föreningen har lyckats fullt ut. Här kan vi tacka
alla medlemmar som stödjer oss, både gammal som
ung. Ett stort tack till alla ideella krafter som hjälpt
till att bygga, hyra ut lokalerna, fixa kurser och
föredrag och till de som gjort våra marknader till en
höjdpunkt för samhället med sitt idoga slit med
kaffekokning, bullbakande, grillning och diverse
annat. Sist vill vi tacka alla sponsorer som gjorde det
möjligt att uppföra vår Torklada och ett tack till
Haninge kommuns parkavdelning som vi har ett
energigivande samarbete med att utveckla
omgivningen.

Som en liten uppskattning från vår sida till våra
medlemmar kommer vi att dela ut en present till varje
medlem nu på höstmarknaden den 21 september.
Presenten är dels en miljövänlig tygkasse av bra
kvalité, dels en påse med 20 vårlökar.
Presenten kan hämtas på vår höstmarknad eller
julmarknad. Det går också att hämta den när vi har
handarbetsträff i Torkladan den 20 oktober. Den som
inte hämtat ut sina vårlökar senast den 20 oktober får
glädjas åt att de kommer planteras i parken.
Tygkassen kan hämtas senare.
Ha en trevlig höst och hoppas vi ses på
höstmarknaden!
Jan Sandh/styrelsen
Aktivitetsprogrammet för hösten/vintern är klart, se
separat blad. Välkommen att delta!
Nästa utskick kommer i februari 2020.
Ändringar och nyheter i programmet finns på
hemsidan och Facebook.

BITTANS RUTA:

Mobil 0708-137 281, e-post: birgitta.sergler@telia.com

Ge förslag på besök
eller andra aktiviteter.

Meddela gärna om du vill ha besök i din trädgård, eller om du har förslag på någon utflykt
eller föredrag.

Föredrag i torkladan.

När det är föredrag i torkladan kan du gärna ta med sticklingar, frön och plantor för
köp/byt/sälj. Ha gärna inneskor med, så blir det lättstädat!

Om utskick per mail.

Du som har anmält att du vill ha mailutskick behöver se till att mailadressen är i funktion.
Det är flera som har fullt i sina mailboxar så mailen studsar tillbaka.

Postadress: Föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta, c/o Lundin, Vretalundsvägen 54, 137 56 TUNGELSTA
Hemsida: www.folkochtradgard.se E-post: info@folkochtradgard.se
Org.nr: 802411-3451 Plusgironr: 414 17 81 - 7

