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NYHETSBREV nr 46 
 

Februari 2016  

 

 

Nytt år och nya utmaningar för vår förening! 
 

Föreningen Folk & Trädgård går nu in i sitt 16:e 

år av verksamhet, många utmaningar har vi haft 

genom åren som har överbryggats genom 

ihärdigt ideellt arbete och ett genuint stöd från 

våra medlemmar. En linje som vi vill fortsätta på 

de närmsta åren. 

 

På programmet för i år och det kommande året 

står en del större projekt: 

 

Vi vill göra en tillbyggnad på torkladan för att få 

plats med en hiss till andra våningen, vi vill att 

även de som har rörelsehinder skall ha möjlighet 

att nyttja den delen av lokalen. 

 

Vi vill också färdigställa en modell över 

Tungelsta som det såg ut för 50-60 år sedan när 

växthusen satte prägel på byn. Modellen skall 

byggas i skala 1:87 och täcka in de centrala 

delarna med järnväg, växthusföretag och andra 

byggnader. 

 

Att utveckla och förbättra vår hemsida och 

Facebook-sida ligger också i planen för det 

kommande året. 

 

Detta skall vi göra samtidigt som det löpande 

underhållet på våra byggnader fortskrider 

tillsammans med att utveckla och förbättra 

museet. 

 

Som sagt mycket står på agendan framöver och 

här efterlyser vi förstärkning till styrelse, arbets-

grupper och enskilda projekt för den som är 

intresserad. 

 

Att sitta i styrelsen ger möjlighet till att påverka 

beslutens gång och möjlighet att genomföra egna 

idéer. Arbetsgrupperna jobbar självständigt och 

med bestämda uppgifter.  

De enskilda projekten är mest våra marknads-

dagar där arbetsuppgifterna kan vara att sätta upp 

bord och stolar samt att stå i kaféet. 

Jan Sandh/styrelsen 

 

 

Mycket fint hantverk fanns att köpa på julmarknaden. 

 

Våra aktiviteter under hösten har varit väl-

besökta. Att göra smycken av tenntråd och pärlor 

har intresserat många. Nu breddar vi utbudet och 

har ”handarbetsträffar” i stället på motsvarande 

söndagar. Det innebär att man tar med sig det 

handarbete som man helst vill arbeta med, och vi 

lär av varandra. Se aktivitetslistan för datum. 

 

Aktivitetsprogrammet för vintern/våren är klart, 

se baksidan. Välkommen till våra aktiviteter! 

Nästa utskick kommer i maj. 

 

 

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! 

Var god vänd! 

mailto:birgitta.sergler@telia.com


 

 

Aktiviteter vinter/vår 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. 

Söndag 21 februari  
kl 11.30 -16.00 
Handarbetsträff 

i torkladan 
även 13/3, 17/4 

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. 

Lördag 27 februari 
kl 10-12 

SUNE TRYGGS HANDELSTRÄDG. Tornbergav. 1 i Tungelsta, har öppet för 
oss. Starta vårsäsongen med fina pelargonsticklingar. Ingen föranmälan. 

Studiecirkel i 
grönsaksodling 

 
Intresseanmälan 
senast 5 mars! 

GRÖNSAKSODLING – STUDIECIRKEL i torkladan * 
Är du intresserad av en studiecirkel i grönsaksodling, där vi lär av och tipsar 
varandra? Ger lite kom-i-gång-energi och kanske byter frön med varandra. 
Vi kan prova bokashikompost och annan kompost. 
Anmäl intresse till Bittan före årsmötet, så kör vi igång i slutet på mars, om vi är 
några stycken som vill. 

Söndag 6 mars 
kl 15 (16) 

Årsmöte i torkladan 
Museet är öppet 

ÅRSMÖTE med inledning av Mikael Engström (Turbinen) * 
som berättar om det pågående bygget vid Lillgården och dess fortsättning. 
Välkommen till både föredrag och årsmöte! Vi bjuder på fika. 
Inledningen börjar kl 15. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 16. 

Tisdag 8 mars 
kl 18.30 

Föredrag i torkladan 

PERENNER med mera, Linda Marend berättar om sin radhusträdgård.  * 
Linda har skrivit boken ”Trädgård med tolv rum och kök”. 
Kostnad: 50 kr för medlemmar, 70 kr övriga.  
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Söndag 13 mars HANDARBETSTRÄFF i torkladan, se ovan. * 

Söndag 10 april 
kl 13 

Träff hos Bittan i Tungelsta 

STICKLINGSBYTARTRÄFF hos BITTAN, Kvarnvägen29 i Tungelsta * 
Du är välkommen med eller utan sticklingar/fröer/plantor för en trevlig stund med 
odlingsintresserade. Det finns fika till självkostnadspris eller ta med fikakorg.  
Föranmälan: ring Bittan 0708-137 281 eller maila birgitta.sergler@telia.com 

Söndag 17 april HANDARBETSTRÄFF i torkladan, se ovan. * 

Tisdag 19 april 
kl 18.30 

Föredrag i torkladan 

BÄRBUSKAR, Leif Blomqvist från Blomqvists plantskola i Finland  * 
berättar om nya sorters bärbuskar. 
Kostnad: 50 kr för medlemmar, 70 kr övriga. 
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. 

 Fler aktiviteter under våren planeras. Mer info senare, håll utkik! 
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