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skickats ut till medlemmarna. Hemsidan uppdateras 

kontinuerligt med aktuell information.  

www.folkochtradgard.se  

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. 

Arbetsgrupperna (musei- resp. aktivitetsgruppen) har 

haft flera informella träffar angående verksamheter 

inom föreningen. 

 

Verksamhet 

Årets inledande månader bjöd på en vinter som ingen 

skådat tidigare, snön ville inte sluta falla och kylan 

höll sitt grepp. För vår förening innebar det många 

trasiga glas i taket på växthuset. Runt 50 st byttes när 

vi i april fick någorlunda temperatur att jobba med 

det. Den planerade ommålningen av växthuset fick 

skjutas på framtiden p.g.a. tidsbrist. 

 

Tacksamt är att den tidigare glaskrossningen har 

stabiliserats på ca 15-20 glas per år, långt från 

”rekordåren” då vi bytte runt 120 glas per år. När vi 

byggde växthuset var medvetenheten stor för 

riskerna med glaskross och att vi kommer få leva 

med det så länge det står i ett offentligt rum. 

 

Vi har haft en bra uthyrning under året; möten, 

fester, dop och bröllop har avlöst varandra. Tork-

ladan fungerade även som förtidsröstningslokal till 

valet under september. 

 

Vi har tittat på att bredda föreningen med bl.a. någon 

form av barn- och ungdomsverksamhet - här har vi 

inte lyckats hitta någon modell som passar oss. Vi 

har inte släppt idén helt, men ser att andra föreningar 

i Tungelsta ligger steget före oss och har en mer 

naturlig koppling till barn och ungdomar. 

Vi vill ha en verksamhet som fungerar smidigt - som 

det är nu är mycket av föreningens egendom place-

rade hos medlemmar p.g.a. platsbrist i våra lokaler. 

Därför beslutade vi att uppföra ett förråd på 15 kvm 

mellan torklada och växthus. Förrådet kommer att 

färdigställas under 2011 om allt går som planerat. 

 

Vi följer våra mål med att hålla kurser och föreläs-

ningar för att bibehålla trädgårdsintresset - här är det 

Bittan Sergler som ordnar så att vi ligger längst fram 

inom den sektorn. 

 

Museet fylls hela tiden på med nya bilder från Tung-

elsta och här efterlyser vi stående mera material. 

 

Aktiviteter 

Vi hade 29 planerade aktiviteter för medlemmarna 

under året, inklusive Tungelstadagen och julmark-

naden. Bl a gjordes en resa till Gotland. Vi deltog i 

”Tusen trädgårdar”, en satsning över hela landet. Det 

har varit hantverkskurser i tenntrådsflätning samt åtta 

besök i privata trädgårdar. Den årligen återkom-

mande pelargonutställningen ägde rum i augusti. 

 

 

Utanför växthuset fanns fina plantor att köpa när vi deltog 

i ”Tusen trädgårdar”-evenemanget 8 augusti. 

Fem föredrag hölls i torkladan med engagerade före-

läsare som berättade bl.a om clematis, rosor och 

geranium, om hur man bladförökar pelargoner och 

om vinterförvaring av sommarens uteväxter.  
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