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Styrelsen avger följande berättelse för verksamhets-

året 2018: 

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

Sergler, Birgitta Sergler, Jens Rasmussen, Anna 

Brännström, Jenny Johansson, Annika Rahm, Göran 

Pramgren, Git Lundin, Rikard Lundin.  

Revisorer: Nils Landsberg, Jan Hveem, Per-Erik 

Berghorn (suppl).  

Valberedning: Edward Hassila, Klas Almlöf och 

Owe Lundbladh. 

Föreningens medlemsantal var 297 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 

Året började med en krånglande värmepanna som vi 

bestämde oss för att byta till en ny med en mindre 

krånglig styrning, samt lite ombyggnader och nya 

rördragningar, som vi lyckades göra med ideella 

krafter. Nu skall det hålla ett bra tag framöver.  

Det ombyggda växthuset, som stod klart på hösten 

2017, fick installerat fast ström och en egen säk-

ringscentral. Vi valde att sätta dubbla enfas-uttag i 

varje hörn. Växthuset fick automatik till luftningen 

som är lätt att ställa in. Vi valde också en funktion 

som gör att luftarna går ned när det regnar. Allt för 

att det skall underlätta för våra marknadsdagar och 

för de som hyr växthuset. Som belysning i taket blev 

det ”partyslingor”, en modell med bra kvalité och 

med 32 st 1 watts led-lampor.  

Vi, eller rättare sagt vår sekreterare, offrade mycket 

tid på att lösa problemet med GDPR (den nya 

datalagen om sekretess) med utskick till alla för 

underskrift. Heder åt Git och alla medlemmar som 

gav sig tid att skicka tillbaka dokumentet. 

Projektet ”nyfiken park” som skulle påbörjas under 

2018 fick skjutas fram ett år. Det som hanns med 

under förra året var att förbättra belysningen i parken 

och det föll väl ut. Några kojor till de små barnen 

sattes upp innan vintern gjorde sitt intåg. 

 

 

Vårmarknaden lockade många att mingla i parken och 

växthuset. 

Aktiviteter 

På aktivitetssidan har det varit ett brett utbud av 

kurser, föreläsningar, träffar m.m., alltid något på 

programmet för den vetgirige. Vi har haft tre stora 

aktiviteter: vår-, höst- och julmarknad, som besöks 

av fler och fler varje år, vilket vi tycker är roligt. För 

att möta det stora intresset har vi köpt in tre nya 

marknadstält. Vi tror också våra attraktiva affischer 

som Jenny komponerar bidrar till besöksantalet. 
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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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Göran Pramgren  Rikard Lundin 

 

 


