
 

 
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 Bisell, tel 070-663 22 86. Föreningens adress: Linodlarföreningen  
Fransåker i Stockholms län, c/o Törnhage, Saturnusringen 26, 195 56 Märsta. 
Lokalen ligger på adressen Hov 101 i Märsta. Vi tar gärna emot studiebesök.  
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 (för icke 
medlemmar 200 kr resp 75 kr). 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. Av säkerhetsskäl ska man alltid 
vara två personer i verkstaden! 
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Det gångna årets projekt, ”1 kvadratmeter lin”, engagerade cirka 1 400 
deltagare i Stockholmsområdet! 
Under processens gång märkte vi att det fanns ett behov av lättillgänglig 
och tydlig information om linodling. Vi har därför startat en kanal på 
Youtube, där de olika momenten visas och kommenteras i korta 
filmavsnitt. Det första, Att så lin, ligger nu ute. Bilden ovan, en hand med 
linfrö, kommer från den första filmen. Fler avsnitt följer. Filmerna är 
gjorda av Inga Tsernova. Länk till sidan: 
https://www.youtube.com/results?search_query=att+s%C3%A5+lin 
                                            

 
                               Föreningens hemsida, www.linodlarna.se 
                               Kontakta föreningen: info@linodlarna.se 
                     Linodlarföreningen Fransåker finns även på Facebook 
 
 
 

 

 



 
Linodlingscirkeln 
 
Föreningen ordnar varje år en studiecirkel, vars målsättning är att ge deltagarna 
kunskap om hur man sår, sköter odlingen, skördar, rötar och bereder lin. 
Kurslitteratur: Linboken, projektet ”1 kvm lin”, föreningens filmserie på 
Youtube m m. Cirkeln omfattar tio tillfällen, i programmet markerade (LC1), 
(LC2) o s v.Kursledare: Kerstin Söderberg och Stina Wåhlmark.  
Anmäl deltagande i cirkeln till Kerstin. Ta med matsäck. Beräknad tid per träff: 
3x45 min. Sprid gärna information om cirkeln! 
 
OBS! För att delta i föreningens verksamheter bör du vara medlem! 
 
Januari/februari 

- Lö 12 feb 11.00-14.00. Spinndag i ”Gubbverkstaden”, Järnvägsgatan 5 
i Sundbyberg. Ta med eget material och egna redskap. För den som 
saknar finns att låna. Anmäl deltagande till Birgitta och ta med matsäck. 

Mars/april 
- Lö 5 mars 11.00-14.00. Spinndag i Brf Dammens lokal i Rågsved, 

Bäverdammsgränd 80-84. Närmaste tunnelbana är Rågsved, närmaste 
busshållplats är Bäverdammsgränd. Ta med eget material och egna 
redskap, För den som saknar finns att låna. Anmäl deltagande till Birgitta 
och ta med matsäck. 

Lö 26 mars 11.00. Linodlarföreningens årsmöte i Adolf Fredriksgården,  
Holländargatan 18, Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna berättar 
Inga Tsernova om föreningens satsning på en serie filmer på Youtube 
med lättillgänglig och tydlig information om linodling. Avsnitt ur 
filmerna visas. Anmäl också deltagande i årets linrötningstävling till 
Kertin före års mötet! 

- Lö 9 apr 11.00-14.00. Spinndag i föreningslokalen, Hov 101 i Märsta. 
Ta med eget material och egna redskap. För den som saknar finns att 
låna. Anmäl deltagande till Birgitta och ta med matsäck. 

- Information om Vårrundan kommer att finnas på föreningens hemsida. 
Maj/juni 

- Lö 7 maj 10.00 (LC1). Linodlingscirkeln startar. Samling i 
föreningslokalen på Fransåker, genomgång av kursplanen samt sådd av 
oljelin.  

- Lö 28 maj 10.00 (LC2). Vi samlas på Suckunge och sår spånadslin till 
kommande marknader. Vi rensar och luckrar jorden i tidigare sått 
spånadslin. 

- Lö 11 juni 10.00 (LC3). Vi rensar ogräs i spånadslinet på Suckunge.    
 
Juli/augusti 

- Sö 9 juli 10.00 (LC4). Vi samlas på Suckunge och njuter av 
linblomningen sedan vi rensat och luckrat spånadslinet. 
 
 

 
 

- Lö 23 juli 10.00 (LC5). Samling i föreningslokalen på Fransåker, där vi 
rycker oljelinet och tillverkar prydnadssaker till kommande 
marknader. Vi lägger också ut lin på gräset för rötning. 

- Lö 6 aug10.00 (LC6). Vi tittar på det lin som lagts ut till rötning 
utanför föreningslokalen på Fransåker och diskuterar processen. 

- Lö 20 aug 10.00 (LC7). Vi rycker spånadslinet på Suckunge och 
hänger upp det på tork samt vänder det lin som ligger på rötning.  

- Sö 21 aug 10.00 (LC8). Vi rycker resten av spånadslinet på Suckunge 
och samlar in det rötade linet om det är klart. 

- Lö-sö 27-28 aug. Under Sigtuna möte kommer föreningen att finnas i  
Viby by, som en gång låg under Venngarns slott. Den är en liten 
oskiftad klungby som i stort sett har sett likadan ut i 200 år och är 
ett kulturminne. Postadress Viby 105, 193 91 Sigtuna. 

- Information om programdagarna Lin och Ull på Skansen kommer på 
hemsidan. 

September/oktober 
- Lö 10 sept 10.00 (LC9). Vi repar och tröskar fröna från årets skörd av 

spånadslin i föreningslokalen på Fransåker, Hov 101.  
- Sö 2 okt 10.00 (LC10). Vi provbereder det rötade linet och 

sammanfattar erfarenheterna av årets kurs i föreningslokalen på 
Fransåker, Hov 101. 

- Sö 2 okt 11.00. Öppet hus i föreningslokalen, Hov 101, för föreningens 
medlemmar att bereda det egna linet med traditionella handredskap 
och under ledning av kunniga personer. Anmäl deltagande till Eva 
Bisell. Ta med matsäck. 

November/december 
- Lö 12 nov 13.00. Linodlarföreningens höstmöte. Plats och program 

meddelas per mejl och på föreningens hemsida. 
- Information om julmarknader meddelas på hemsidan. 

På grund av rådande osäkerhet om pandemins utveckling kan ändringar i 
programmet behöva göras. Detta meddelas per mejl till alla medlemmar samt 
på föreningens hemsida. 

Information om eventuella extra programpunkter kommer att meddelas på 
hemsidan samt mejlas till medlemmarna. 

 
Kontaktuppgifter:  
Eva Bisell, ordförande, 070-663 22 86, eva.bisell@gmail.com; 
Lisbeth Påsse, 076-803 21 75, lisbeth.passe@hotmail.com; 
Birgitta Törnhage, 0733-14 19 68, birgitta.tornhage@gmail.com; 
Kerstin Söderberg, 070-368 38 75, kicki.soderberg@outlook.com. 

 


