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Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden 

samt tre arbetsmöten. 

Arbetsgrupperna (musei- resp. aktivitetsgruppen) har 

haft flera informella träffar angående verksamheter 

inom föreningen. 

 

Verksamhet 

Ännu en vinter av dignitet, den här gången var vi 

förberedda och kunde rädda växthuset från trasiga 

rutor med bl.a. hjälp av takskrapor. Det blev en sen 

vår och det tänkta förrådet fick skjutas på framtiden. 

Det som släpade sen förra året var ommålning av 

växthuset, och med många frivilliga krafter blev det 

av under juli månad. Vi har slipat “bänkarna” i 

växthuset och satt upp en del av inventarierna på 

väggarna för att få mer fri bottenyta i växthuset. 

 

I torkladans entréplan har små förbättringar gjorts 

löpande, nytt porslin, nya termosar, nya bestick, ny 

scenbelysning, mer vägguttag i köksdelen m.m.  

 

Folk & Trädgårdsmuseet har fått nya bilder och 

kartor. Under årets sista månader har en ombyggnad 

påbörjats för att få materialet mer överskådligt. Vi 

skall dela in rummet i fyra sektioner: Tungelsta, 

trädgårdarna och en föreningsdel samt ett kartrum. 

Vi har också under året börjat forska i tiden innan 

trädgårdarna kom till Tungelsta, dvs från äldre 

stenåldern och framåt, något som vi kommer 

fortsätta med under kommande år. 

 

Vi har jobbat med att förverkliga vårt efterlängtade 

förråd och har här fått hjälp av byggprogrammet på 

Fredrika Bremer Gymnasiet. Förrådet kommer att 

byggas i moduler som vi skall montera på plats i 

parken, vi kommer själva att gjuta plattan och göra 

de invändiga jobben. 

 

På aktivitetssidan brinner flitens lampa, alltid finns 

det något på programmet som passar den vetgirige. 

 

Aktiviteter 

Vi hade 29 planerade aktiviteter för medlemmarna 

under året, inklusive höstmarknaden i september och 

julmarknaden i december. Bl a gjordes en utflykt till 

Tulpanens hus i Åkeshov. Det har varit hantverks-

kurser i tenntrådsflätning vid sex tillfällen samt 

besök i fyra privata trädgårdar. Den årligen åter-

kommande pelargonutställningen ägde rum i juni. 

 

 

Många favoritpelargoner fanns att beskåda på årets 

utställning i juni. 

En historisk vandring genom Tungelsta gjorde vi i 

september. Sex föredrag hölls i torkladan med 

engagerade föreläsare som berättade bl.a om skade- 

och nyttodjur, pioner och brokbladiga växter samt 

om trädgårdsanläggning. Vi fick även se konstnärligt 

tagna bilder från Tungelsta och hade en mingelkväll 

för medlemmarna.  
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