
 

 Verksamhetsberättelse för år 2017 
 

 

 

 

Styrelsen avger följande berättelse för verksamhets-

året 2017: 

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

Sergler, Birgitta Sergler, Jens Rasmussen, Anna 

Brännström, Jenny Johansson, Annika Rahm, Git 

Lundin, Rikard Lundin.  

Revisorer: Nils Landsberg, Jan Hveem, Per-Erik 

Berghorn (suppl).  

Valberedning: Edward Hassila, Klas Almlöf och 

Owe Lundbladh. 

Föreningens medlemsantal var 280 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 

Föreningen har lagt sitt 18:e år av verksamhet bakom 

sig. Genom åren har vi haft många föredrag och 

aktiviteter till de flestas glädje, många har hyrt våra 

lokaler för möten, sammankomster av alla de slag. 

Fler och fler väljer att ha sitt bröllop här med den 

fina parken som inramning. För många utombys har 

vi satt Tungelsta på kartan, som man säger, när de 

valt att ha sin namngivning eller sitt bröllop i tork-

ladan och växthuset.  

 

Vi har under året gjort en del förbättringar på våra 

lokaler. Torkladan har utrustats med snörasskydd på 

taket och vi står i färd med att byta ut värmepannan 

som började strejka i slutet av året. Vi har också tittat 

på andra färgsättningar i lokalen och kanske händer 

det något under det kommande året.  

 

Växthuset hade gjort sitt och vi var trötta på att byta 

glas i tid och otid, alltid utsparkade glas och intrång 

när vindruvorna var klara, nedrivna rankor och 

druvorna låg lite här och där i parken.  

Vi bestämde oss för ett aluminiumhus med 16 mm 

polykarbonat som täckmaterial. Automatisk luftning 

ville vi också ha. Den gamla stommen användes och 

vi valde att ha samma spröjsavstånd som tidigare.  

 

Det gamla växthuset revs i början av oktober och vi 

kunde ”flytta in” i slutet av november. Många för-

delar med att det är lättare att värma upp, mindre risk 

för takdropp, bättre luftning och vi slipper plocka 

glassplitter i och runt växthuset, och det borde vara 

lättare att undvika inbrott. 

 

 

Här sätts pardörrarna på plats av växthusbyggarna. 

Vi har fått vara med när kommunens parkavdelning 

har skissat på en upprustning av trädgårdsparken 

genom Nyfiken Park-projektet, med bl.a en tema-

park, grillplats etc. Allmänheten fick möjlighet till 

synpunkter som togs upp i samband med vår höst-

marknad och ett tänkt förslag kunde presenteras på 

vår julmarknad i december. Skall bli spännande att 

följa. 

 

Aktiviteter 

Föreningen har haft vår-, höst och julmarknadsdagar 

där deltagarna sålt många blommor och fina hant-

verk. Våra aktiviteter växer för varje år. Föredrag, 

studieresor, trädgårdsvisningar och studiecirklar 

avlöser varandra i en strid ström till glädje för alla. 
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Jan Sandh, ordförande  Git Lundin, sekreterare 
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Liza Sergler  Birgitta Sergler 
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Annika Rahm  Jens Rasmussen 
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Jenny Johansson  Anna Brännström 
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Rikard Lundin 

 

 


