
     

    Februari 

    Ärtsoppa med punsch den 2:e febr. kl 19. Kostar 70 kr/pers. 

    
    April 

Årsmötet hålls den 4:e april kl. 19  

            
     

    Maj - Underhållsdag och grillfest den 17:e maj kl. 16-19  

                                                       Föreningen bjuder på kalaset. 

         
Maj - Vårmarknad, som anordnas av HDV. Vårens primörer  

och blommor säljes till förmånliga priser.  

  
 

 

 

    Augusti 

Kräftskivan anordnas den 24:e aug. kl 19.Kostar 90 kr/pers.  

       
 

    September 

Den 7:e sept. kl. 19 arrangeras en Surströmmingsfest. Vi dukar 

upp med surströmming, mandelpotatis, rödlök, tunnbröd, 

crèmefraiche mm.                                          Kostar 90 kr/pers. 

        
 

    Oktober 

Oktoberfesten är den 19:e okt. kl kl 19. Då bjuds det på  

goda korvar, läckra ostar och utsökta ölsorter. Kostar 100 kr/pers. 

          
 

    December 

Julmarknaden är 12:e dec. Arrangemang av HDV. Kom till  

Torpet och få en försmak av julen. Försäljning av praliner,  

tvålar, julgodis, textiler mm. Smaka på nybryggt kaffe med 

nybakade lussebullar och glögg. 

 
 
 
 
 



 
 Uthyrning av Torpet 
  
I Torpet finns det ett stort kök med plats för ca 12 personer samt två mindre rum med ca 

12 sittplatser. Köket är utrustat med diskbänk med kallt och varmt vatten, bänkspis, och 
kaffebryggare. Givetvis finns normal köksutrustning, bestick, koppar, glas mm. En 
takmonterad projektor samt filmduk finns att tillgå i huset. En toalett 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 Krister Johansson, tel. 073-5040006. 
 
Torpet lämpar sig väl för  
 
❖ Utställning och försäljning av t.ex. hantverk och konst. 
❖ Års-och styrelsemöten (max 24 deltagare) för föreningar i Botkyrka kommun 
❖ Barnkalas 
❖ Allmänna sammankomster av olika slag (max 24 deltagare) 
 
Den som hyr Torpet skall beakta följande 
 
❖ Att hyresavgiften betalas före disponering 
❖ Att lokalen lämnas i städat skick 
❖ Att värmenivån i huset inte får ändras 
❖ Att toalett-dörren skall vara låst när du lämnar huset 
❖ Att inte spika eller tejpa på väggarna. Det finns lister att fästa tavlor på 
❖ Att återlämna nycklarna senast dagen efter nyttjandet 
❖ Att efter kl. 24:00 lämna Torpet. Övernattning får ej ske 
 
Tider för uthyrning 
 
Torpet uthyrs helger (lör. sön.) och vardagar mellan kl 15:00 - 24:00. Övernattning får 
ej ske. Övriga tider efter överenskommelse med styrelsen. 
 
Avgifter 
 
❖ Privatperson, som är medlem, för enskild aktivitet.    150 kr. per dag 
❖ Privatperson, som är ej medlem, för enskild aktivitet.    400 kr. per dag  
❖ Privatperson för kommersiell verksamhet en helg.     400 kr. för 2 dagar 
❖ Samfällighetsförening.                   400 kr. per dag  
❖ Samfällighetsförening-årsavgift (12 sammankomster)  800 kr. per år 
❖ Övriga föreningar                enligt överenskommelse 
 
Swish-kod för betalning – Torpet Lugnet 
 

 

 
         

       

 

Torpet Lugnet på Lugnets väg 53 i Norsborg är ett av de få torpen i Botkyrka, 

som överlevde miljonprogrammets hårda skövlingar av kulturarv på 1970-talet. 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 46 år tillbaka 
förvaltas detta anrika torp av en ideell förening i närområdet.  
 

Medlemsavgiften är 150 kr per år Pg.konto: 930889–1. Viktigt är att du skriver ditt 

namn, adress och helst din e-mail-adress så vi vet att det är Du som är avsändaren.  
 
För våra medlemmar, som är drygt 60 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 hemsidan.  
Sedan många år tillbaka upplåtes huset till Hallunda Daglig Verksamhet (HDV), 
som bedriver verksamheter för att ge ett antal personer med funktionsnedsättning 
meningsfull sysselsättning och aktiv social kontakt.  
 

En grupp har hand om en mycket uppskattad Caféverksamhet 
måndag - torsdag kl. 10-14.  
 
Ett annan grupp; 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.                 2023-01-18 /OE 

http://www.torpetlugnet.se/

