 Februari
Ärtsoppa med punsch kan Du avnjuta den 7:e febr. kl 19.
 Kostar 60 kr/pers

 April
Kom gärna till Torpet Lugnets Årsmöte, som hålls den 2:e april
kl 19

 Maj
Städ-och grillaftonen inträffar den 16:e maj (kl 18-21) vid Torpet.
 Torpet Lugnet belönar insatserna med att bjuda på kalaset.

 Augusti
Den 29:e aug. kl 19 är långborden uppdukade med delikata kräftor.
Den årliga Kräftskivan får Du inte missa. Kostar 80 kr/pers.

 September
Nytt för i år är att den 12:e sept. kl 19 arrangeras en
Surströmmingsfest. Kostar 80 kr/pers

 Oktober
Oktoberfesten är den 24:e okt. kl 19. Denna afton kan Du
avnjuta utsökta korvar, delikata ostar och kryddan på verket
är speciellt utvalda ölsorter. Kostar 80 kr/pers.

Vårmarknaden anordnas av Hallunda daglig Verksamhet under maj
månad. Finfina grönsaker och blommor säljes till förmånliga priser.
 December
Luciafesten kan Du uppleva den 13:e dec. Kostar 40 kr/pers.

Uthyrning av Torpet
I Torpet finns det ett stort kök med plats för ca 16 personer samt två mindre rum med ca
8 sittplatser vardera. Köket är utrustat med diskbänk med kallt och varmt vatten,
bänkspis, och kaffebryggare. Givetvis finns normal köksutrustning, bestick, koppar, glas
mm.
Vattentoaletten finns på baksidan av huset.
Torpet uthyrs till medlemmar i föreningen för enskilda aktiviteter. Uthyrning till övriga
privatpersoner eller föreningar sker efter överenskommelse med styrelsen, normalt
kontakt med ordf. Leif Forsstedt tel. 0708-63 76 40 eller mail leif.forsstedt@gmail.com.
Torpet lämpar sig väl för

Utställning och försäljning av t.ex. hantverk och konst.

Årsmöten och styrelsemöte (max 25 deltagare) för samfällighetsföreningar i
Botkyrka kommun. Finns tillgång till projektor och projektorduk

Barnkalas

Allmänna sammankomster av olika slag (max 25 deltagare)
Den som hyr Torpet skall beakta följande

Hyresavgiften betalas 2 dagar före disponering

Lokalen lämnas i samma skick som när du kom

Värmenivån i huset återställs om den har ändrats

Toalettdörren skall vara låst när Du lämnar huset

Att inte spika eller tejpa på väggarna. Det finns lister att fästa tavlor på

Att återlämna nycklarna

Rökning i Torpet är inte tillåtet
Tider för uthyrning
Torpet uthyrs helger (lör. sön.) och vardagar mellan kl 15:00 - 24:00. Övriga tider
efter överenskommelse med styrelsen.
Avgifter

Privatperson, som är medlem, för enskild aktivitet.

Privatperson, som ej medlem, för enskild aktivitet.

Privatperson för kommersiell verksamhet en helg.

Samfällighetsförening.

Samfällighetsförening-årsavgift (12 sammankomster)

Övriga föreningar
Torpet Lugnets styrelse

100:- per dag
300:- per dag
300:- 2 dagar
300:- per dag
600:- år
enl. ök.

Torpet Lugnet på Lugnets väg 53 i Norsborg är ett av de få torpen i Botkyrka,
som överlevde miljonprogrammets hårda skövlingar av gamla hus i kommunen. Det
över 200 år gamla Torpet var i många år ett dagsverkstorp, som sorterade under
Hallunda gård. Numera ägs huset formellt av kommunen men sedan över 40 år
tillbaka förvaltas denna anrika stuga av en ideell förening med lokal förankring.
Om Du är sugen på att bli medlem i föreningen då kontaktar Du någon i
styrelsen, och betalar medlemsavgiften som är 150 kr/år pg. konto: 930889-1. Viktigt
är att Du skriver Ditt namn och Din adress så vi vet att det är Du som är avsändaren.
För våra medlemmar, som är knappt 100 i nuläget, anordnas varje år uppskattade
fester. Föreningen subventionerar till viss del dessa populära sammankomster.
Inbjudan till dessa kalas skickas ut via mail, i några fall en lapp i brevlådan och
annonseras också på den informativa hemsidan www.torpetlugnet.se.
Sedan många år tillbaka upplåtes huset till Hallunda Daglig Verksamhet, som
bedriver verksamheter för att ge ett antal funktionshindrade individer, som inte står
till förfogande på arbetsmarknaden, meningsfull sysselsättning och aktiv social
kontakt.
De bedriver en i området en mycket uppskattad Caféverksamhet
måndag - torsdag kl. 10-14.
Ett annat team; Trädgårdsgruppen anlägger varje år ekologiska
odlingar på friland och i växthuset. Vackra blommor odlas i
rabatterna och kryddväxter och grönsaker i växthuset. På en
Vårmarknad, som anordnas varje år i maj, säljs allt som är odlat vid Torpet Lugnet.
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