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NYHETSBREV nr 52 
 

Februari 2019  

 

 

 

Växthuset har fått nytt golv! 
 
Vintern visar upp sin bästa sida med mycket snö som 

lyser upp de mörka timmarna och en uppfriskande 

kyla. Det är en årstid med många baksidor också, 

förkylningar och influensor har sin ”storhetstid” nu. 

Värmeräkningarna gör hål i plånboken, och för de 

som pendlar till jobbet är förseningar inte någon 

sällsynt företeelse. 

 

Under januari har vi lagt marksten i växthuset, 

tumlad sten som ger en fin yta att gå på och det 

underlättar för våra rörelsehindrade att utnyttja 

växthuset. Fint blev det och kommer säkert bli en 

fördel vid våra uthyrningar fram igenom. 

 

 

Ordföranden går inspektionsrond på det nya golvet. 

Vi ser fram emot ombyggnaden av lekplatsen, redan 

nu kan man se några flätade ”tipi” för de yngsta att 

leka i. Lekplatsen skall vara klar under 2019, om 

inget sätter hinder i vägen för det. Grillplatsen vet jag 

blir klar under året. För den som eventuellt har missat 

det kom den nya parkbelysningen upp under 2018. 

 

 

Kojorna är spännande att krypa in i. 

 

Vi i Föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta har i 

november detta år varit på banan i 20 år. Mycket 

vatten har runnit under broarna sen dess. För att fira 

vårt jubileum kommer vi ha någon form av aktivitet, 

troligtvis på hösten.  

Jan Sandh/styrelsen 

Aktivitetsprogrammet för vintern/våren är klart, se 

baksidan. Välkommen att delta! 

Nästa utskick kommer i maj 2019.  

 

Ändringar och nyheter i programmet finns på 

hemsidan och Facebook. 

 
 

 BITTANS RUTA: 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! 

Om utskick per mail. Du som har anmält att du vill ha mailutskick behöver se till att mailadressen är i funktion. 

Det är flera som har fullt i sina mailboxar så mailen studsar tillbaka. 

Var god vänd! 

mailto:birgitta.sergler@telia.com


 

 

Aktiviteter vinter-vår 2019 

 

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. 
 

 

 

 

Lördag 23 februari 
kl 10-12 

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

Söndag 24 februari 
kl 11.30 – 16.00 
 Hantverksträff 

i Torkladan 
 

även 31/3, 28/4 

HANTVERKSTRÄFF 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. 
Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.  
Kostnad: 30 kr för medlemmar och 50 kr för övriga. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Söndag 10 mars 
kl 14 

Årsmöte i torkladan 

ÅRSMÖTE i torkladan i Tungelsta trädgårdspark   
Vi inleder med att bjuda på fika med tilltugg kl 14. Passa på att besöka museet 
som är öppet innan mötet. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 14:30. 

Söndag 31 mars HANTVERKSTRÄFF i torkladan, se ovan. * 

Tisdag 2 april 
kl 18.30 

 
Föredrag om 
stadsodling 

ODLA I STAN, föredrag med Peter Streijffert i torkladan * 
Han tar avstamp i sin bok "Odla i stan". Föredraget ger dej mod och inspiration till 
att komma gång med din odling. Från att odla på fönsterbänken eller balkongen till 
större odling. Kom och inspireras.  
Föredrag och kaffe kostar 50 kr för medlemmar och 100 kr för övriga.  
Föranmälan till Bittan med sms 0708-137 281. 

Onsdag 3 april 
kl 18.30 

 
Föredrag om fuchsior 

FUCHSIOR, föredrag med Liane Gustafsson i torkladan * 
Liane berättar om fuchsior. Skötsel och olika sorter. Det finns även möjlighet att 
köpa sticklingar.  
Fika och föredrag 30 kr för medlemmar och 50 kr för övriga.  
Föranmälan till Bittan 0708-137 281. 

Söndag 28 april HANTVERKSTRÄFF i torkladan, se ovan. * 

Söndag 5 maj 
kl 13 

Träff hos Bittan i Tungelsta 

STICKLINGSBYTARTRÄFF hos BITTAN, Kvarnvägen29 i Tungelsta * 
Du är välkommen både med och utan växter/frön för en trevlig stund med andra 
odlingsintresserade. Fika finns att köpa eller ta med eget om du vill.  
Föranmälan till Bittan 0708-137 281 eller birgitta.sergler@telia.com 

Lördag 18 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.  
Vill du boka bord för försäljning: Hör av dig till Bittan 0708-137 281. 

mailto:birgitta.sergler@telia.com
http://www.folkochtradgard.se/
mailto:birgitta.sergler@telia.com
mailto:birgitta.sergler@telia.com

