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Styrelsen avger följande berättelse för verksamhets-

året 2019: 

Styrelsen har bestått av: Jan Sandh (ordf), 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 312 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 åtta protokollförda sammanträden. 

Arbetsgrupperna (musei-/bygg- resp aktivitets-

gruppen) har haft flera informella träffar angående 

verksamheter inom föreningen. 

 

Verksamhet 

Året började lite tråkigt med en del skadegörelse i 

vår fina park. Barnens små kojor i flätad pil blev 

uppryckta och söndertrampade, några fick fötter och 

hittades lite var stans i byn. Tyvärr gick de inte att 

reparera så de blev borttagna från parken. Vi hade en 

hel del ”stök” under året fram till eftersommaren 

med inbrott och skadegörelse i växthuset. Parken 

fick några slängar av bara farten. Nu blev det lugnare 

på hösten när polisen satte mer bevakning på 

området, och fältassistenter sågs regelbundet i 

närheten av centrum. 

 

Föreningen hade länge önskat ett hårdgjort golv i 

växthuset, och efter några offertförfrågningar fick ett 

företag från Tumba lägga in en tumlad marksten som 

blev enligt de önskningar vi hade. Mycket trevligare 

och lättare för de som har ett rörelsehinder. Vi valde 

också under året att sätta inbrottsskydd längs 

väggarna och ett galler under luftfönstren för att 

undvika framtida intrång. 

 

Annars gick mycket arbete åt till vårt 20-årsjubileum. 

Vi ville ge våra medlemmar ett tack för att de stöttar 

oss, och det blev en shoppingkasse i tyg av bra kvalité 

och en påse med 20 st vårlökar som delades ut vid en 

ovanligt välbesökt höstmarknad. Vi valde också att 

fräscha upp vår logga i samband med jubileet. 

 

Trädgårdsparken, som anlades 2002, har börjat 

förnyas i linje med vad medborgarna önskade i 

kommunens projekt ”nyfiken park”. Vi har fått en 

grillplats, ny belysning som täcker in hela parken, 

rabatterna har grävts ur och skall förnyas, och den 

nya lekplatsen har beställts och väntas bli färdig-

ställd under 2020. 

 

 

Renoveringen av parken pågår för fullt. 

Aktiviteter 

På aktivitetslistan har det varit ett brett utbud av 

föreläsningar, workshops och andra träffar som varit 

välbesökta. Bittan, Annika och de andra i 

aktivitetsgruppen skall ha all heder för det arbete de 

lägger ner varje år. 

Våra stora marknadsdagar: Vår-, Höst- och Jul-

marknad, växer för varje år i antalet besökare, vilket 

är glädjande för alla. 
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Jan Sandh, ordförande  Git Lundin, sekreterare 
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Birgitta Sergler  Annika Rahm 
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Göran Pramgren  Jens Rasmussen 
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Jenny Johansson  Anna Brännström 
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Rikard Lundin 

 

 


