
LINODLARFÖRENINGEN
FRANSÅKER

i Stockholms län

VÅRPROGRAM 2018 
 

Föreningens hemsida 
www.linodlarna.com

Linodlarföreningen Fransåker 
finns även på FacebookLIN

www.linodlarna.se

Om föreningen

Bli gärna medlem i föreningen för att få information 
om aktuella händelser. Även stödjande medlemskap är 
värdefullt. Medlemsavgiften, 125 kr/år (+75 kr/extra 
familjemedlem), inbetalas till föreningens plusgirokonto  
40 08 97-5, Linodlarföreningen Fransåker. Glöm 
inte att ange namn och kontaktuppgifter, gärna även 
e-postadress samt att betalningen gäller medlemsavgift.
Information om föreningen: se www.linodlarna.se eller 
ring vår ordförande Eva Anderson, tel 0760-52 26 63. 
Föreningens adress: Linodlarföreningen Fransåker i 
Stockholms län, c/o Törnhage, Saturnusringen 26, 195 
56 Märsta. Vi tar gärna emot studiebesök. Föreningen 
samarbetar med Vuxenskolan, Upplands Väsby.
I verkstaden kan du hyra maskiner för att bereda ditt 
eget rötade lin. Lokalhyran är 100 kr för första timmen 
och 50 kr/timme därefter. Kontakta Birgitta Törnhage, 
tel 0733-14 19 68, som ser till att du får information om 
gällande regler och sakkunnig instruktion om bråkan 
och skäkten innan du sätter igång.
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linodlarna.se eller ring vår ordförande Eva Anderson, tel 0760-
52 26 63. Föreningens adress: Linodlarföreningen Fransåker 
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Vår progr a m 2019

Linodlingscirkeln 2019 (i programmet markerat LC). Vi 
studerar vid tio tillfällen linodling och beredning av lin. Vi lär 
oss hur man sår, sköter åkern, skördar, rötar och bereder lin.  
 Det teoretiska underlaget består av Linboken samt utdrag 
ur rapporter från Hemslöjden och Hushållnings-sällskapet. Vi 
ställer frågor och diskuterar resultaten av våra odlingar. Anmäl 
alltid deltagande i Linodlingscirkeln till Kerstin och ta med 
matsäck! Behöver du skjuts kan det alltid ordnas. Ungefärlig 
tid per träff: 3 x45 min. 
Januar i – februar i
•	 Sö 10 feb, 12.00. Vi besöker Sven-Harrys konstmuseum, 

Eastmansvägen 10-12, för att i en öppen visning se Jenny Nyström-
utställningen. Entré 120 kr (ord), 90 kr (pens). Samling i entréhallen 
11.45. Anmäl deltagande till Eva A senast 8 feb. Efteråt fikar vi 
tillsammans i närheten.

M ars – apr il
•	 Lö 9 mars, 11.00, Linodlarföreningens årsmöte. Lokal: 

Vuxenskolan, Åby gata 3 i Vallentuna. Efter årsmötesförhandlingarna 
berättar Britt Bisell om miniatyrbroderi samt visar exempel.  
Anmäl även deltagande i årets linrötningstävling gärna före 9 mars 
till Kerstin! 

•	 Lö 23 mars, 10-15. Spinndag i Forum Märsta, Spegelsalen, Stora 
mötesrummet. Adress Stockholmsvägen 25. Ta gärna med egna 
redskap och material. För den som inte har kommer det att finnas 
lånematerial. Anmäl deltagande till Birgitta och ta med matsäck.

•	 Lö-sö 27 och 28 april, Vårrundan (Konst- och hantverksrundan) 
arrangerad av Odensala Konst- och Hantverksförening. Vi har öppet 
i föreningslokalen båda dagarna 11−16 med bl a demonstration av 
linberedning och spinning samt försäljning av hantverksprodukter 
och vintagelinne. I årets utställning visar vi knypplade produkter. Vi 
demonstrerar också en gammaldags kallmangel. Anmäl bemanning 
till Lisbeth.

M aj/juni.
•	 Lö 4 maj 10.00 (LC1). Linodlingscirkeln startar i föreningslokalen 

på Fransåker, där vi går igenom studieplanen och sår oljelin. 
•	 Lö 25 maj, 10.00 (LC2). Vi sår Skansenlinet på Suckunge, samt 

luckrar och rensar tidigare maskinsått lin. 
•	 Lö 15 juni, 10.00 (LC3). Vi rensar ogräs i linåkern på Suckunge. 

Juli – september
•	 Sö 14 juli, 10.00 (LC4). Vi luckrar jorden, rensar och beundrar 

linblomningen på Suckunge. Kaffe och tårta serveras. 
•	 To 25 juli, 17.00 (LC5). På Fransåker rycker vi oljelinet och gör 

prydnadssaker av det färska linet till Skansendagarna i aug. Vi lägger 
också ut förra årets lin till rötning. 

•	 On 7 aug, 10.00. Olle Lundkvist lär oss att slå med lie och hässja hö 
utanför vår lokal i Fransåker. Ta gärna med egna verktyg som du kan 
lära dig slipa, samt matsäck. Ingen föranmälan behövs.

•	 Lö 10 aug, 10.00 (LC6). Vi tittar på linet som lagts till rötning på 
Fransåker och diskuterar rötningsprocessen. 

•	 Lö 17 aug, 10.00 (LC7). Vi rycker lin på Suckunge och vänder det 
lin som ligger till rötning på Fransåker. 

•	 Sö 18 aug, 10.00 (LC8). Vi fortsätter att rycka linet på Suckunge och 
samlar in det rötade på Fransåker.

•	 Fr 23 aug 15.00 (LC9). Vi rycker Skansenlinet på Suckunge.
•	 Lö-sö 24-25 aug. Lin och ull på Skansen. Vi deltar med 

demonstration och information om lin och linprodukter under 
helgen, men Skansens arrangemang pågår även måndag och tisdag. 
Anmäl bemanning till Lisbeth.

•	 Sö 15 sept (LC10). Sista träffen i Linodlingscirkeln. Vi repar och 
tröskar frö och provbereder lin i föreningslokalen.

 
A ktuella konta ktuppgifter:
Eva Anderson   076-052 26 63  eva.anderson.bista@gmail.com
Birgitta Törnhage 0733-14 19 68 birgitta.tornhage@gmail.com
Lisbeth Påsse   076-803 21 75 lisbeth.passe @hotmail.com
Eva Bisell   070-663 22 86 eva.bisell@gmail.com
Kerstin Söderberg  070-368 38 75  kicki.soderberg@outlook.com


