
Aktiviteter vår/sommar 2016 

 

Anmälan till samtliga aktiviteter, om inget annat anges, sker till Bittan Sergler,  
mobil 0708-137 281, e-post: birgitta.sergler@telia.com 
För uppdaterad info gå in på hemsidan: www.folkochtradgard.se 

* Samarbetspartner till aktiviteter märkta med * är Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

 

 

 

Måndag 16 maj 
 kl 18.30 

Studiecirkel hos Bittan 
i Tungelsta 

 

GRÖNSAKSODLING/BOKASHI – STUDIECIRKEL hos Bittan, del 5 * 
 Kvarnvägen 29, Tungelsta. 
Vi lär av varandra om att odla grönsaker och att kompostera enligt bokashi-
metoden. Ger lite kom-i-gång-energi och kanske byter frön med varandra. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Lördag 21 maj 
kl 11 – 15 

Vårmarknad i parken 
Museet är öppet 

VÅRMARKNAD – Välkommen till Tungelsta trädgårdspark! * 
Kaffestuga och museum är öppet. 
De medlemmar som vill kan sälja sticklingar och plantor från sitt överskott.  
Hör av dig till Liza 500 372 83. 

Söndag 12 juni 
kl 13 

Medlemsmingel hos Bittan 

MEDLEMSMINGEL med trädgårdsprat hos BITTAN, Kvarnvägen 29 i  * 
Tungelsta. Välkommen att träffa andra medlemmar för en pratstund över en kopp 
kaffe. Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com  

Fredag 17 juni 
kl 16 

Trädgårdstitt hos Leksells 

TRÄDGÅRDSBESÖK hos LEKSELLS, Trestegsvägen 24, Tungelsta * 
Ulla och Björn Leksell hälsar dig välkommen till sin trädgård.  
Kaffe (till självkostnadspris) och en spännande trädgård; kan det bli bättre en 
fredagseftermiddag?  

Tisdag 21 juni 
kl 18 

Piontitt hos Liane 

PIONVISNING hos LIANE GUSTAFSSON, Trestegsvägen 1, Tungelsta * 
Nu har du chansen att se pionblomningen hos Liane. Kaffe med dopp till 
självkostnadspris bland blommor och blad. 

Lördag 13 augusti 
Trädgårdsrock i parken 

Fika i torkladan 

TRÄDGÅRDSROCK i Tungelsta trädgårdspark.  
Från kl 14 har du möjlighet att fika i torkladan. Vill du servera kaffe, eller baka, hör 
av dig till Bittan. 

Söndag 14 augusti 
kl 11 – 15 

Pelargonutställning 
i växthuset 

ÅRETS PELARGONUTSTÄLLNING i växthuset i Tungelsta trädgårdspark * 
I torkladan är fiket öppet. Förutom möjlighet att köpa sticklingar är det ett bra 
tillfälle att ställa frågor om dina pelargoner. Vill du ställa ut dina pelargoner, 
servera kaffe eller sälja sticklingar, så hör av dig till Bittan. 

Tisdag 16 augusti 
kl 18 

Fuchsiatitt hos Liane 

FUCHSIABLOMNING hos LIANE GUSTAFSSON, Trestegsvägen 1, Tungelsta* 
Det är återigen dags att se fuchsiablomningen hos Liane. Kaffe med dopp till 
självkostnadspris.  

Söndag 21 augusti 
kl 11 

Föredrag om permakultur 
i torkladan 

ODLA TILLSAMMANS MED NATUREN – PERMAKULTUR * 
Christian Odberger kommer till torkladan och berättar om permakultur, 
fleråriga grönsaker och ätbart i naturen. Medlemmar 50 kr, övriga 70 kr. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Tisdag 23 augusti 
kl 18 

Tomatprovning 

TOMATPROVNING på STAVSHÄLLS TOMATVÄXTHUS hos Marion och  * 
Torbjörn. Adress: Stavsvägen 29. Deltagande kostar 50 kr.   
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Tisdag 30 augusti 
kl 18.15 

Besök hos Ösmo Plantshop 

ÖSMO PLANTSHOP tar emot oss för information om odling. Växtstigen 1. 
De bjuder på kaffe och kaka. Vi får 10 % rabatt på det vi handlar då. 
Även Trädgårdsamatörerna i Nynäshamn är inbjudna. 

Söndag 4 september 
kl 12 

Tungelstavandring 

TUNGELSTAVANDRING med Jan Sandh * 
Jan berättar om hur Tungelsta växte fram under 1900-talet. 
Samling vid torkladan kl 12. 

Lördag 10 september 
kl 11-15 

 Marknad i växthuset, 
museet är öppet. 

HÖSTMARKNAD I VÄXTHUSET i Tungelsta trädgårdspark. * 
Naturligtvis finns det kaffestuga i torkladan och möjlighet att ta en titt i Folk & 
Trädgårdsmuseet.  
Om du vill hyra bord för att sälja dina trädgårdsprodukter eller ditt hantverk så ring 
Liza 08-500 372 83. Vill du hjälpa till med bakning eller kaffeservering så hör av 
dig till Bittan, helst mail: birgitta.sergler@telia.com eller ring 0708-137 281. 

Var god vänd! 
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Nästa utskick (nyhetsbrev) kommer i oktober. 

 

Bilaga: Verksamhetsberättelse för år 2015. 
 

 

Hälsningar aktivitetsgruppen 

 
 

Söndag 18 september 
kl 11.30 – 16.00 
Handarbetsträff 

i torkladan 
även 16/10, 13/11, 11/12 

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark * 
Vi tar med oss våra handarbeten och jobbar tillsammans. Vill du lära dig något om 
t ex tenntrådsflätning eller smyckestillverkning så kan vi visa hur det går till. 
Fika finns för 25 kr. Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Tisdag 20 september 
kl 18.30 

Föredrag om fuchsior 

FUCHSIOR - hur förvara dem för vintern? Liane Gustafsson berättar. * 
Du får lära dig om hur fuchsiorna vill ha det när de ska övervintras. 
Kaffe och kunskap 25 kr. Föranmälan till Bittan 0708-137 281. 

Söndag 25 september 
kl 12 

Skördebytarträff i torkladan 

SKÖRDEBYTARTRÄFF i torkladan * 
Har du tillverkat något av årets skörd? Plockat bär, svamp eller något annat? Vill 
du byta till dej något som någon annan gjort? Den här dagen träffas vi och byter 
med varandra. Mer info senare. 
Vi träffas i torkladan och vill att du föranmäler till Bittan att du kommer. 

Tisdag 4 oktober 
kl 18.30 

Boktips i torkladan 

BOKTIPS * 
Vi träffas i torkladan och tipsar varandra om böcker som är läsvärda. Välkommen 
med eller utan bok.  
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Torsdag 20 oktober 
kl 18.30 

Föredrag i torkladan 

GENVÄGAR TILL VACKER TRÄDGÅRD med Linda Schilén * 
Ett föredrag vi alla kan behöva. Linda kommer och lär ut smarta tips och trix. 
Inträde 50 kr för medlemmar och 70 kr övriga. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

BITTANS RUTA: Tel 500 372 81, mobil 0708-137 281, e-post: birgitta.sergler@telia.com 

Ge förslag på besök 

eller andra aktiviteter. 

Meddela gärna om du vill ha besök i din trädgård, eller om du har förslag på 

någon utflykt eller föredrag. 

Föredrag i torkladan 
 

När det är föredrag i torkladan kan du gärna ta med sticklingar, frön och plantor 

för köp/byt/sälj. Ha gärna inneskor med, så blir det lättstädat! 
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