Föreningen Torpet Lugnet
Torpet Lugnet i Norsborg, som ägs
av Botkyrka kommun, är ett av de
få torpen i kommunen, som har
överlevt. De flesta gamla fina torp,
som fanns i kommunen strök med i
samband med miljonprogrammet i
början av 1970-talet. En ideell
förening, bildad 1977, sköter om
underhållet och driften av Torpet
Lugnet.
Föreningen upplåter vardagar lokalerna till Hallunda Dagcenter. Denna
verksamhet har pågått i snart 19 år och ändamålet är att ge ett antal
funktionshindrade arbetstagare meningsfull sysselsättning och aktiv social
kontakt. Caféverksamheten, vissa vardagar, uppskattatas mycket av
förbipasserande och stamgäster. Trädgårdsgruppen utför varje år underverk
med odlingar på friland och i växthuset. Vackra blommor odlas i rabatterna
och kryddväxter och grönsaker i växthuset. En vårmarknad anordnas varje
år vid Torpet Lugnet.
För medlemmarna, som är drygt 100 i nuläget, anordnas varje år trevliga
fester; Ärter med punsch i februari, en Grillfest i maj, en Kräftskiva i
augusti samt en Ölfest i oktober. Föreningen subventionerar till viss del
dessa trevliga sammankomster. Information får Du via hemsidan, via mail
eller i brevlådan en till två veckor före respektive aktivitet.
Medlemsavgiften är 150 kr/ år, som betalas in på pg.nr: 930889-1.
Skriv ditt namn och adress så vi vet att det är du som är avsändaren.
Som medlem kan Du hyra torpet för privata fester och sammankomster till
en symbolisk kostnad av 100 kr. Om Du vill använda torpet för kommersiell
verksamhet t.ex. tavelutställning, försäljning av hemslöjd eller hobbyarbeten
är kostnaden 300 kr per tillfälle. Andra föreningar kan hyra torpet som
möteslokal för 300 kr per tillfälle eller 600 kr per år för valfritt antal tillfällen
upp till 12 stycken per år.
Det finns 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. WC finns vid huset.
Om du vill ha en personlig kontakt, ring eller maila ordförande Leif Forsstedt
tel 0708- 637640, 08-53172814, leif.forsstedt@gmail.com,

Känn Dig varmt välkommen till vår förening!

