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Växthuset i trädgårdsparken byggs om! 
 
Tiden rullar på och sätter sina spår runt omkring oss. 

Tungelsta förändras nästan lite varje dag känns det 

som. Omvärlden förändras också hela tiden som gör 

att man just nu känner lite oro för vad som kommer 

hända och i vilken omfattning vi själva påverkas. 

Inget som jag går och tänker på hela tiden, men det 

finns där. Vardagen fylls ändå med allehanda sysslor 

som den alltid gjort. 

 

Nu är det knappt 20 år sedan vi startade vår förening 

med stor entusiasm och vi lyckades fullt ut, frånsett 

att bygga ett café. Vi åldras med tiden och så gör 

även våra byggnader. När vi då planerade växthus-

bygget ville vi ha det lättskött med vitlackerad 

aluminiumspröjs och glas, men det fanns inte några 

pengar att förverkliga detta när vi startade, utan vi 

fick plocka ned gammal spröjs från 1950-talet, skrapa 

och måla på lediga stunder. Nog hade den gamla 

spröjsen kunnat hålla glaset på plats några år till, om 

det inte hade varit för att vi har bytt över 800 glas 

sedan starten. Träspröjsen är perforerad med spikhål 

av detta, och på vissa ställen har vi tejpat glasen för 

att det inte finns fäste för spiken. 

 

Under hösten rivs det gamla växthuset och ersätts 

med ett nytt i vitlackerad aluminium. Dock den här 

gången har vi valt en klar polykarbonatskiva i stället 

för glas. Det skall ha samma utformning som tidigare 

med spröjsavstånd och dörrar. Förbättringen blir att 

det blir lättare att värma upp, bättre ventilation, inget 

takläckage och vi slipper glassplitter både i och 

utanför växthuset. Vi kommer försöka sälja glaset 

(5:-/st) och de gamla trädörrarna. 

 

Nu i september finns några datum som vi vill puffa 

för lite extra: 

Onsdagen den 27 september kl 14 kommer 

Tungelstas nya järnvägsstation invigas.

Fredag-lördag 29-30 september: Nyfiken park, en 

chans för medborgarna att komma med förslag för att 

göra trädgårdsparken ännu mer attraktiv. Håll utkik 

på vår hemsida om klockslag. 

 

Lördagen den 30 september: Föreningens årliga 

höstmarknad med fika, försäljning av blommor och 

hantverk samt visning av museet.  

 

Som om inte detta var nog med aktiviteter så har våra 

energipaket Bittan och Annika en diger lista av 

föredrag och kursen m.m. under hösten och vintern 

för er. 

Jan Sandh/styrelsen 

 

I mitten på juli var vi ett gäng som besökte Södra Årstalundens 

koloniområde (nedanför Södersjukhuset). Vi fick intressant 

guidning av Kenneth Nilsson, som har en stuga i området. 

 

Aktivitetsprogrammet för hösten/vintern är klart, se 

separat blad. Välkommen att delta! 

Nästa utskick kommer i februari 2018.  

Ändringar och nyheter i programmet finns på 

hemsidan och Facebook. 
 

 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! 

mailto:birgitta.sergler@telia.com

