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Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden 

samt ett arbetsmöte. Arbetsgrupperna (musei-/bygg- 

resp aktivitetsgruppen) har haft flera informella 

träffar angående verksamheter inom föreningen. 

Verksamhet 

Ett av våra löften för 2014 var att boken ”Tungelsta 

Trädgårdsstad – en by växer fram” skulle vara klar 

till försäljning. Med andan i halsen blev den klar till 

föreningens julmarknad i december. Att den var 

efterlängtad kunde vi se på den stora tillströmningen 

av bokköpare den dagen. Hilding Eklund och jag 

(Jan Sandh) hade fullt upp med att signera böckerna 

och det kändes tacksamt att så många ville ha den. 

Vi har skrivit boken utan krav på ersättning, mycket 

för att vi tyckte det var viktigt att få en dokumenta-

tion om trädgårdsnäringen och samhällets tillkomst.  

 

Många ville ha boken om Tungelsta signerad av författarna. 

Vi har från det att föreningen bildades på hösten 

1999 ett starkt stöd från medlemmarna, en skara som 

ökar för varje år. Nu är vi 260 medlemmar som tror 

på vår verksamhet, och det är vi ytterst tacksamma 

för. Mer medlemmar och fler som flyttar in i vårt 

närområde har synliggjort att vi har ett behov att 

bygga ut samlingslokalen. Styrelsen har tittat på 

tillbyggnadsplaner, finansiering och försökt se 

konsekvenserna arbetsmässigt med en större lokal, 

och här är vi inte riktigt färdiga än. Vi vill också ha 

in synpunkter från våra medlemmar och tycker det är 

bra att saken diskuteras på det kommande årsmötet. 

 

Vi har avvecklat våra tävlingar: trädgårdstävlingen 

som skulle ersättas med en tävling om att baka en 

tungelstalimpa. Här har vi insett att vi inte hinner 

med tävlingar som det ser ut nu, utan måste fokusera 

på vår kärnverksamhet. 

 

På byggnadssidan har vi gjort en del förbättringar 

under året. Samlingslokalen har utrustats med 

akustikplattor i taket, vi har monterat en koldioxid-

styrd ventilation, slitna ytor har målats om, och mer 

bord och stolar har köpts in för att möta kundernas 

krav. Växthuset har fått nya bänkar på långsidorna, 

och golvgruset har bytts ut mot en mer handikapp-

vänlig fraktion. Nackdelen med att vi ligger i en 

offentlig park är alla glasrutor som ”pangas” på 

växthuset, 2014 bytte vi 55 rutor. Tacksamt nog har 

vi frivilliga krafter som gör jobbet, annars hade 

föreningens kassa varit hårt ansatt. 

 

Vårt museum har fått en Ivar Lo-hörna med böcker 

skänkta av Inga-Maj Elfström och annat material 

från Ivar Lo-sällskapet. Nya bilder har tillkommit 

och Sanna Hveem har skänkt trädgårdslitteratur. 

Museet har inte genomgått några större förändringar 

under de senaste åren och vi känner att vi har saknat 

en kraft för att få det mer kundinriktat. Nu ser det 

ljusare ut för kommande år med ett par nya krafter 

som skall förbättra museet. 

Aktiviteter 

Föreningen har haft tre marknadsdagar. Bittan 

Sergler och Annika Rahm har sett till att det inte 

funnits en lugn stund över till annat än kurser, 

föreläsningar och utflykter i vår regi. 
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