Januari:
Vi inleder året med att gården är värd för vuxna som vill meditera och finna ro och vila i Tallkrogens
sköna omgivningar. Det är en grupp som varje år återvänder till Tallkrogen.
Vi har möte med Inga-Lill Eriksson på studiefrämjandet om hur vi ska gå vidare med vår ansökan till
Allmänna arvsfonden för att förbättra för flerfunktionshindrade att kunna komma till gården och vara
med i verksamheten.
Psykologstudenter förlägger åter en uppföljningsdag på Tallkrogen.
Bussar lämnas in på reparation vilket kostar en hel det här året.
På helglägret sliter pulkautflykten hårt på pulkorna och bara hälften av dem är hela när vi
återkommer till gården, men kul har vi haft. När mörkret sveper om Tallkrogen leker vi kurragömma
samt Knutgubbe vilken har blivit en riktig favoritlek på helgläger. På ett av helglägren syr vi
fantasifulla mjukisdjur och en mjukisbanan. En av killarna slutar i och med helgen. Ett beslut han har
tagit själv då han känner att han är färdig med att vara på Tallkrogens helgläger. Efter många år i vår
verksamhet känns det riktigt roligt att ha fått ta del av en fantastisk utveckling. Det är med stolthet
och viss sorg vi säger hej då till varandra.
Februari:
Katolska församlingen kommer med konfirmander och firar mässa i stora salen. Barn och ledare
stortrivs. Studentradion planerar sitt kommande år och har givande dagar på gården.
Psykologstudenter har åter upptakt på gården och starka känslor ligger i luften.
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad vill inte skriva nya avtal för barn och ungdom ute på
Tallkrogen då ny lagstiftning numera kräver att Tallkrogen har tillstånd för korttidsvistelse från IVO,
Inspektionen för vård och omsorg. Leif, Anders och Kristina har möte med Helena Norgren,
uppdragschef på Uppsala kommun för att hitta lösningar på problemet till dess att Tallkrogen får ett
tillstånd från IVO. Nämnden för Barn, ungdom och arbetsmarknad säger ok till sportlovsläger och
helgläger i februari.
På sportlovsläger tar vi emot sju entusiastiska barn och lika många ledare för att umgås i skog och
mark. Snö och is har regnat bort men vi hittar äventyret bland tallar och spännande miljöer kring
Tallkrogen.
Kristina avslutar en 7,5 p kurs i LSS på Sköndals högskola.
På helgläger inleder vi helgen med bastubad och på lördagen åker vi till Klättercentrum i Uppsala och
klättrar. På söndagen ägnar vi dagen åt olika utomhuslekar som vi introducerar vår nya ledare i.
Cecilia Forss ordförande i nämnden för barn, unga och arbetsmarknad besöker gården och vi får
möjlighet att informera om verksamheten och diskuterar eventuella lösningar för helgerna för barn
och ungdom.
Ett badrum renoveras efter en vattenskada i slutet av 2013, det blir ljust och fint med nytt porslin.

Mars
Körslaget kommer och tränar sina stämmor på gården och skönsång letar sig ända ut i trädgården.
Hedemora assistans kommer på studiebesök och planeringsdag. Vi bjuder på vällagad mat och
informerar om vad gården kan erbjuda.
Vi bjuder in särskolan på roliga Aktivitetsdagar utomhus med vinteräventyr i snö och på is. Dagar som
snabbt blir fullbokade.

Gäster kommer för själavårdande helg under ledning av psykologer som återkommande bokar
gården för egna kurser.
En dag åker vi spark, provar på vinterfiske och grillar korv tillsammans med dagliga verksamheter i
Uppsala.
Borgarkyrkan från Örbyhus kommer en av helgerna för planering och trevlig samvaro.
Tallkrogen erbjuder barnen i helglägerverksamheten att komma ut en sista avslutande helg som
bekostas av Tallkrogen. Vi försöker på alla sätt få till en lösning så att vi kan fortsätta att erbjuda
helglägren och hoppas på att finna lösningar tillsammans med kommunen. Barn, ungdomar och
föräldrar är alla ledsna och för de flesta finns enligt dem själva inget alternativ till Tallkrogen som de
är intresserade av. Familjerna önskar Tallkrogen då liknande verksamhet inte erbjuds någon
annanstans. Uppsala kommun gör sitt bästa i att erbjuda alternativ.
Thomas och Kristina åker till Falun och Foms rikskonferens FOMS är en rikstäckande ideell yrkes- och
intresseförening som har till syfte att stödja tjänstemän och andra med intresse för fritids och
rekreations- och kulturfrågor. Årets konferens ger många möten med både nya och bekanta
ansikten. Vi får ta del av flera intressanta ämnen som tex hur man kan prata om våld med hjälp av
bilder med Kerstina Gautu. Jan Svärdhagen ger en intressant föreläsning om Ungas utsatthet på
internet som avslutas med att ”Vi måste komma ihåg att alla har behov av en privat sfär – online som
offline”. Dagarna avslutas med en fängslande föreställning av Måns Möller ”Jävla pajas det här skojar
du inte bort”. Måns berättar personligt och med både humor och allvar hur livet som pappa ter sig
med Viggo som har diagnosen autism.
När vi kommer hem från FOMS har flera i personalstyrkan i helglägret sjukanmält sig och Thomas och
Kristina får rycka in stor del av helgen.
Kristina träffar Yvonne Bispfors, affärsområdeschef för vård och bildning i slutet av månaden och vi
kommer överens om en tillfällig lösning för helgläger och sommarläger. Överenskommelser är att
Uppsala kommun ska ha huvudmannaskapet för verksamheten för barn och ungdom. Yvonne utser
Bodil Kampf till föreståndare för kommunens verksamhet på Tallkrogen. Bodil besöker Tallkrogen och
vi kommer överens om administrations rutiner och bestämmer oss för att utbilda personal i
kommunens medicinhanteringssystem.
April:
Helglägerledare utbildas i medicinhantering av Mona Phil på barnhabiliteringen. Samtidigt har
Kristina och Thomas genomgång av helglägeruppdraget och rutiner för helglägren utifrån nytt
huvudmannaskap för barn och ungdomsverksamheten.
Musikverkstad med Ninni och Robin lockar flera från daglig verksamhet. Trumvirvlar och sköna
pianotoner ljuder i stora salen. Alla som vill spelar in en egen cd för att senare kunna spela upp där
hemma för dem som inte kunde följa med till Tallkrogen.
Anders och Kristina träffar Magnus Johannesson och Daniel Karlsson på HVK Kontoret för hälsa, vård
och omsorg angående bidrag till sociala föreningar. Nämnden för vård, hälsa och omsorg beslutar att
inte ge bidrag till lägerverksamhet men väl till en del andra aktiviteter på gården med ett halverat
bidrag.
Barn och ungdom från särskolan kommer på aktiva dagar utomhus. Nu när vårsolen tittar fram
vaknar vårkänslorna och fotbollar, frisbee och pilbåge plockas fram för skojiga äventyr i Tallkrogens
trädgård.
På gården hålls en 40-årsfest för familj och vänner. Jubilaren är uppväxt med Tallkrogen som granne
och platsen uppskattas stort av gästerna. Vägföreningen i Kambo har sitt årliga vägmöte på gården
och är glada att kunna nyttja gården.
Westerlundska gymnasiet besöker oss för att planera kommande dagar på gården.

Bodil från Uppsala kommun kommer och dricker kaffe med oss och stämmer av helgens aktiviteter
på helglägret.
Kicki och Niklas från habiliteringen besöker gården och Upplevelseträdgården för att försöka att hitta
samverkan med Tallkrogen i aktiviteter för vuxna med förvärvad hjärnskada.
Tallkrogen går in med en ny ansökan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg om att få utföra
korttidsvistelse. Ett stort arbete läggs ned på att beskriva verksamheten och redovisa rutiner något
som Elisabeth i styrelsen hjälper Kristina med. Det är ett stort och omfattande arbete och vi är glada
att Elisabeth kan hjälpa oss.
På helglägrets första morgon njuter vi av en riktig långfrukost med nybakade scones. Vi åker senare
under dagen till 4Hgården i Gränby och bekantar oss med gårdens alla djur.
Tallkrogen bjuder tillsammans med Röda korset in till slöjdag för dem som är på Daglig verksamhet.
Av skimrande pärlor tillverkar vi under Rolfs ledning armband och av färglada pappersrark viker vi
fantasifulla figurer. Vi umgås och trivs kring de olika aktivitetsborden i matsal och samlingsrum.
På Valborgsmässoafton hyr kommunens fritids Tallkrogen för att slippa buslivet i Uppsala. Barn och
ungdomar njuter av vårsolen som idag värmer Tallkrogen.
Vi köper in en ny restaurangspis till köket, en spis med kraft, nu kokar och steker vi med
rekordhastighet.

Maj:
Vi har aktivitetsdagar för särkskolan, barn och personal utmanas i paddeläventyr, roddturer,
fotbollsmatcher och mycket mer. Från grillplatsen kommer ljuvliga dofter av nygrillad korv som
smakar fantastiskt i friska luften.

Gårdens bussar lämnar vi in på service så att vi har dem klara till högsäsongen på gården.
Viksta IK kommer med barn och ungdomar och har sköna vårdagar på gården med många lustfyllda
upptåg.
Regnbågens personal kommer och bor på helpension och vi servar med god mat.
Kristina träffar Inga-Lill på studiefrämjandet för att fortsätta arbeta med ansökningen till Allmänna
arvsfonden utifrån diskussionerna på gården.
Kockar till sommarens verksamhet besöker oss och vi försöker att hitta de allra bästa för det tuffa
uppdraget att kocka alla måltider under sommaren. Köket är husets hjärta och maten något alla
längtar till när man kommer till Tallkrogen.
Åland kommer med personal på gruppbostäder för att inspireras och ta del av Tallkrogens
Upplevelseträdgård. Höjdpunkten på dagen blir en stilla båtflottetur med Thomas på Långsjöns klara
vatten. En särskola från Västerås guidas på stigen av Rolf och i köket lagar Kristina dagens lunch till
gästerna.
Björklinge vänförsamling kommer med de äldre i Viksta, Skuttunge och Björklinge församlingar en av
vårdagarna och vi serverar sopplunch och aktiviteter. En mycket fin dag med många glada och
tacksamma gäster. Thomas gör uppskattade båtflotteturer med dem som så önskar. Dagen avslutas
med skönsång och jordgubbscheescake som uppskattas stort.
Bodil Kampf besöker Tallkrogen för att få information om helglägren och för att informera oss om
hur Uppsala kommun vill att vi administrerar helglägren. Det är Bodil som tar över föreståndarskapet
för helglägren under våren.

Mona Phil på habilteringen och är den som har det medicinska ansvaret för kommunens helgläger
utbildar personal på helgläger i medicinhantering.
Hedemora ASSistansservice kommer med ett 30-tal personer för aktiva och rogivande dagar och blir
servade med god mat och aktiviteter. Sista morgonen på vistelsen blir vi utan ström och Thomas
hämtar vatten i sjön till toaletterna. Lite extra strul men alla får äta sig mätta till frukost och kan så
småningom lämna Tallkrogen för att återvända hem till Dalarna.
Vaksala församling kommer till gården och har läger för konfirmander och ungdomsledare.
På helgläger gör vi en turnering i Twister och korar en Tallkrogenmästare. Vi sjösätter kanoter och
gör en fin tur på Långsjön. Vi åker också iväg och spelar minigolf och när söndag eftermiddag
kommer är vi nöjda med vår helg och med att få vara tillsammans. På helgläger 2 gör utflykt till
Hammarskog och vandrar längs med Ekoln. När vi blir hungriga gör vi en hajkboll över öppen eld.
Hajkbollen mättar våra hungriga magar och ger oss ny energi för nya äventyr.
Juni:
Bälinge skola kommer över en dag med elever och föräldrar. Fyrisskolan kommer för att ha en utedag
i Tallkrogen miljö. Ekudden skolan kommer och övernattar med sina elever.
Vi bjuder in till en Tallkrogendag och firar Svenska flaggans dag med alla aktiviteter Tallkrogen har att
erbjuda. Vi grillar korv och bjuder på potatissallad och som avslutning på dagen äter vi hemlagad
jordgubbstårta.
Till årets utbildningshelg som vi arrangerar för dem som ska arbeta under sommaren har vi bjudit in
Simon Brännström som tillsammans med Åsa Söderstedt (specialpedagog)berättar om sin
funktionsnedsättning. Simon berättar om hur han fungerar och hur han önskar att bli bemött. Övrigt
som vi utbildar i är brand, vi tränar på att släcka och att rädda ut ur annex, vi får lära oss om
omvårdnad och lättare sjukvård och diagnoser av en sjuksköterska, vi övar praktiskt på hjärt och
lungräddning, sjölivräddning tränar vi i vattnet och vi berättar om bemötande, regler på gården och
skyldigheter enligt lagstiftning. Vi informerar om Upplevelseträdgård och hur den kan användas.
Sjuksköterskor från kommunen och en privat sjuksköterska anlitad av Tallkrogen utbildar dem som
ska ha medicinansvar under sommaren i medicinhantering. Vi introducerar också kökspersonalen i
kökets egenkontrollprogram och vad som är viktigt att tänka på när man jobbar på Tallkrogen.
RBU kommer till Tallkrogens utemiljö och tältar på fotbollsplan och har Lajv äventyr i skogen.
Spännande figurer rör sig på gården och gruppen trivs hos oss.
På vårt första sommarläger tar vi emot 10 gäster. Vi gör vandringar i Tallkrogens Upplevelseträdgård
och får fina dagar på sjön. På altan och inomhus har vi skapande aktiviteter som att göra konstverk av
naturens material, färgtryck på örngott och smycketillverkning är andra aktiviteter under veckan.
Rolf åker till Alnarp och gör studiebesök i deras rehabiliteringsträdgård och återvänder inspirerad och
med nya ideer för utveckling av Tallkrogens Upplevelseträdgård.
Katolska kyrkan kommer med barn och ungdomar för att ha läger på gården. Många glada barn och
mycket spring i benen får Tallkrogen nästan att lyfta av all rörelse.
Dagen före midsommarafton kommer 13 gäster för att fira Midsommar på gården. Gården har rustat
för firande med god mat, musik och tillsammans klär vi midsommarstång med omgivningens
blommor och blad. Den ståtligaste midsommarstången på hela Tallkrogen.
Från Stockholm kommer Kungsängen Västra Ryds församling med mammor och barn för sköna dagar
på strand och gemensamma aktiviteter. Det lagas god mat och spännande dofter sprider sig på
Tallkrogen. Det bakas baklava som smakar ljuvligt. Det är ett riktigt roligt inslag på gården med gäster
med flera olika nationaliteter. Lägren har blivit en tradition på gården och har nu varit
återkommande i 11 år. En av mammorna har själv varit med på gården som barn och återvänder nu
som mamma.

Rolf snickrar intensivt på vårt nya förråd. Ett efterlängtat förråd för all vår friluftsutrustning. Ett
förråd som kommer att underlätta arbetet med att hålla ordning på utrustning och göra det lättare
att hitta grejerna.
Vi får hjälp i trädgården med städning och rensning av en trädgårdspojke från Tierp.
Juli:
Gäster till Läger 3, Musik och semesterläger kommer till gården för gemensamma äventyr. Det är ett
glatt gäng som är sugna på nya äventyr. Många är stammisar men även nya gäster kommer till oss.
En gruppbostad från Stockholm kommer och bor hos oss några dagar mellan läger tre och fyra.
Gästerna stortrivs och vill gärna stanna några dagar till.
Läger 4 startar och varje plats är bokad. Nu är sommaren här på riktigt och det blir många bad och
sköna stunder på gräsmattan med gitarr och skön sång. Glädjen sprids på gården.
Några ”stammis” familjer från Stockholm intar gården mellan läger 4 och 5. Ett glatt gäng som
stortrivs på gården.
Friluftsläger, läger 5 lockar ett stort antal gäster, varje vrå fylls på Tallkrogen. Det blir många
fotbollsmatcher och turer på sjön. Vi skapar av naturens material och har vernissage med bubbel på
kvällen.
Tallkrogens grannbarn Hanna gifter sig på gården har fest för familj och vänner.
Barn o Ungdoms läger inleds i slutet av månaden och nu kommer våra yngsta gäster, förväntanasfulla
och fulla av upptäckarglädje. Det är intensiva dagar och vi gör olika grupper för olika äventyr. Några
barn kommer på sitt första läger och nog är det lite nervöst för barn och föräldrar. Thomas har god
kontakt med nervösa föräldrar.
Augusti:
Vi hinner med ett Äventyrsläger innan skolan börjar. Nu är det ungdomar och unga vuxna med
äventyrslusta som kommer till gården. Vi fiskar, paddlar och badar så mycket vi orkar. Vi åker till
Furuvik för att titta på djur och åka karusell till dess att vi blir yra. Köket fixar god sallad och gott fika
så att vi orkar vara aktiva hela dagen lång.
Thomas tar emot miljökontoret och visar upp ett skinande blankt kök. Vi blir åter godkända i rutiner,
dokumentation och tänk vilket känns mycket skönt.
Thomas handleder tre trädgårdspojkar som hjälper oss med vedkörning, ogräsrensning och
sopkörning, ett jobb som gör att gården håller sig fin och välkomnande.
Augustis helgläger börjar med kvällsdopp och terminsplanering tillsammans med ungdomarna. Vi gör
en underbar äppelkaka på äpplen som vi plockar i Äppellunden.
Våra kära äldre gäster anländer till gården och stannar fem dagar. Dagarna fylls med spa aktiviteter,
högläsning och mycket sång och musik. Vi njuter av de lugna och sköna dagarna och gör turer med
båtflotte. Vi får mysiga stunder i Köksträdgården där blommorna står i full blom och doftar förföriskt.
Till vårt sista 7-dagarsläger denna sommar lockas 12 gäster. Vi njuter av sensommarens värme och
sköna dopp i ljummet Långsjövatten. Den ljumma kvällsluften och augustimånens sken gör kvällarna
sköna och nästan mystiska. Den sprakande lägerelden nere vid sjön ger själen välbehövlig ro. En av
dagarna besöker vi en levande bondgård i Vansta i Tensta där vi får klappa hundar, kaniner, katter,
får, grisar och hästar. Höns och ankor klappar springer fritt och vi har en härlig dag med djur och fika i
det gröna.
Sommarens läger är nu till ända och all vår fina sommarpersonal lämnar oss för studier och nya
äventyr. Ett fantastiskt arbete ännu en sommar. En sommar som gör skillnad för varje enskild gäst.
Ett enormt arbete har utförts i köket som serverat 174 måltider under sommaren. Våra kökshjälper

som städar och fejar alla dagar så att vi alltid har rena och fina toaletter och rum. Trädgårdshjälpen
som fixar runt omkring och håller rent ute. Ett stort tack till er alla.
September:
Ett 40-tal elever och personal från Ulvsäterskolan från Gävle kommer och guidas av Thomas och Rolf i
Upplevelseträdgården.
Anders och Kristina tar emot IVO (inspektionen för vård och omsorg) som kommer i samband med
tillståndsansökan om korttidsvistelse. Anders och Kristina visar runt på gården och svarar på frågor.
När handläggaren lämnar Tallkrogen tror vi att det ska bli ett positivt svar på vår ansökan om tillstånd
för korttidsvistelse.
Högbergsskolan från Tierp kommer med nya gymnasieelever för teambuilding och skön samvaro.
Med stöd av Röda korsets Uppsala krets har vi Musikfest. Jim Daniels, ett rockabilly band i
vuxenskolans regi underhåller från altanen. Vi bjuder på grillat nere vid sjön och avslutar dagen med
kaffe och hembakad äppelkaka från Tallkrogens kök.
Eva från Enköping kommer med kvinnor som behöver få känna lugn och ro. Kräftor dukas upp på
altanen och kvinnorna trivs med att få vara tillsammans.
Björkvallsskolan kommer med kamratstödjarna för att visa uppskattning för de insatser de gör på
skolan.
Vi tar emot medlemmar i Röda korsets Uppsala krets styrelse för att försöka att hitta aktiviteter som
vi ska kunna samverka i under 2015. Röda korset kan i framtiden inte ge bidrag till verksamhet för vår
målgrupp som man har gjort i tvår år. Röda korset vill gärna hitta nya former för samverkan kring
äldre och invandrare som är den målgrupp Röda korset kan vända sig till enligt det egna reglementet.
Blivande psykologer har terminsupptakt på gården. Utbildningen är populär så gårdens alla
sängplatser och madrasser används nu.
Almtuna hockey har läger för sina blivande hockeyproffs och gården fylls av träningssugna barn.
En gruppbostad från Storvreta kommer för att stanna några sköna höstdagar på gården. Vi bjuder på
nya smaker och dofter från köket. Ute erbjuder vi gårdens alla aktiviteter och hinner även med att
guida dem som vill i Upplevelseträdgården.
Vuxna i daglig verksamhet kommer på paddeläventyr på Långsjöns vatten som denna dag är svept i
dimma. Kanadagässens trumpetande gör oss påminda om att sommaren lider mot sitt slut.
Mona Phil på habiliteringen i Uppsala kommer med sjuksköterskor för en konferensdag på
Tallkrogen. Köket bjuder in till en lunch med förföriska dofter och färger.
Helgläger åker till Ultuna för att spela frisbee golf. En av dagarna gör vi roddturer på Långsjöns vatten
som nu är vackert inramat av lövträdens vackra färger.
Särskolor kommer på aktivitetsdagar med uteaktiviteter av alla de slag. Båtar och kanoter används
flitigt och efter lunch spänner vi bågen för att skjuta prick. Det är spännande och inte alldeles lätt att
få pilen dit man vill. Många träffar tavlan men vi får också leta pilar i grönskan bakom tavlan.
Vi har skördefest på allt gott som har växt i vår Köksträdgård. Vi lagar soppa med härliga smaker och
bakar den läckraste äppelkaka. Vi plockar äpplen i Äppellunden och gör mos som alla får ta med hem
av.
Vi får åter avslag på vår ansökan om att utföra korttidsvistelse. Styrelsen beslutar att inte överklaga
utan att istället gå in med olika ansökningar för olika åldrar och i ansökningarna begränsa
målgruppen till enbart personkrets 1. Kristina och Elisabeth påbörjar arbetet med de nya
ansökningarna.

Nämnder för vård och omsorg beslutar om medel till sociala föreningar och Tallkrogen tilldelas ett
halverat bidrag mot tidigare år och inga medel till lägerverksamhet.
Vi firar att Kristina har fyllt 50 år på Peppar, peppar med god mat och vackert tal.
Oktober:
Hörselskadades riksförbund kommer med familjer till en dag med badtunnebad och
utomhusaktiviteter på Tallkrogen. Timmermans förskolas personal kommer och har en konferensdag
med uteaktiviter och vi servar med god mat.
Vi bjuder in särskolan till utedagar, vi gör upptäcktsturer i Tallkrogens omgivningar och gör årets sista
turer på Långsjöns klara vatten. Tallkrogen omges nu av höstens gråa och bruna toner och de sista
flyttfåglarna sjunger ut sitt farväl.
Foms norra krets kommer till Tallkrogen för att mötas kring frågor om LSS. Elisabeth från gårdens
styrelse föreläser och orienterar oss i konsten att få insatser enligt LSS. Lou Rehnlund från Funky
Models berättar om hur bla modevisningar med och av människor med funktionsnedsättning kan
stärka självkänslan. Vi får veta att Funky Models tar emot uppdrag som att visa upp kläder, testa
tillgänglighet, ge föreläsningar etc. I Funky Models verksamhet är det funktionshindret, synligt eller
osynligt som är tillgången för den enskilde.
Vi anordnar aktivitetsdag och lockar daglig verksamhet ut i naturen. Vi grillar korv och aktiverar oss i
Upplevelseträdgården.
Svenska kyrkan Sundbyberg kommer med finsk/svenska medlemmar för trevlig samvaro och god
mat. Aldrig har maten varit så uppskattad som denna dag. Varje fat står tomt när de lämnar
Tallkrogen.
Kristina träffar Inga-Lill på studiefrämjandet för att komma vidare med ansökningen till Allmänna
arvsfonden utifrån diskussionerna vi har haft på gården.
Tallkrogen måste avsluta helglägerverksamheten och bjuder in barn och ungdomar till avslut.
Uppsala kommun vill inte fortsätta att ta ansvar för föreståndarskap för helglägren och vi kan då inte
erbjuda verksamheten förrän Tallkrogen får tillstånd från IVO.
På helglägren skapar vi film och leker mörkerlekar utomhus. I en av grupperna åker vi med
Tallkrogenbussen för att bowla i Uppsala. Ingen vill avsluta sina vistelser på gården. Det känns
mycket sorgligt att vi blir tvungna att säga farväl men vi hoppas förstås på att det snart ska lösa sig
med tillstånd och kommande avtal med Uppsala kommun så att vi får vara tillsammans igen.
November:
I början av månaden lämnar vi in nya ansökningarna till IVO. Nu väntar vi bara på att vi åter ska få
våra ansökningar behandlade. Handläggningstiden är 4-6 månader. Känns som en lång tid då vi vill få
igång helglägren så snabbt som möjligt igen. Vi oroar oss också över sommarlägren då HVK har
beslutat att man inte kan ge bidrag till lägerverksamhet så som man gjort tidigare.
Kultur och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun kommer på en dagkonferens och vi informerar
om vår verksamhet och visar bildspel om aktiviteter i Upplevelseträdgården. Gästerna är imponerade
av allt vi har att erbjuda och lämnar Tallkrogen nöjda och fyllda med inspiration till den egna
verksamheten.
Nu genomförs årets sista utedagar. Det är ganska kallt i vattnet och det blåser en hel del från sjön. Vi
är till största delen av tiden i skogen men skjuter pil och båge på fotbollsplanen som avslutning på
dagen.
Bo Gustavsson håller i aktiviteter som är helande för själen. Fru och barn hjälps åt i köket och alla är
nöjda med att få vara på gården.

Vi deltar på nämnden för vård och hälsas möte där bidrag till handikappföreningar är en av frågorna.
Tallkrogens ansökan avslås i sin helhet.
Förrådet står nu färdigt, nymålat och fint. Rolf flyttar in material och gör så att det blir ordning och
reda på våra saker. En välbehövlig bod.

December:
Metha från habiltieringen i Falun kommer med representanter från Sensus och en daglig verksamhet
för gravt utvecklingsstörda för att inspireras om vårt arbete med Upplevelseträdgården. Gästerna
bjuds på lunch, bildspel och rundvandring i trädgården.
Vi anordnar tillsammans med Röda korset en dag med Julhantverk. Rolf har förberett tillverkning av
julkulor och änglar i metallfolie i vackra färger. Thomas och Kristina bjuder på jullunch med
hemlagade köttbullar och goda sillinläggningar.
HVK och nämnden för vård, hälsa och omsorg bjuder in till möte kring lägerverksamhet ute på
Tallkrogen. Vid mötet beslutas att var och en som vill komma till Tallkrogen på läger ska ansöka om
ledsagarservice. Nämnden ska sedan fatta beslut i klump och lovar att det ska bli möjligt för den
enskilde att även 2015 få komma till Tallkrogen.
Styrelse avslutar dagen på Villa Romana för en julavslutning, vi har mycket att prata om så kvällen blir
sen.
Tallkrogen bjuder personal på helgläger till restaurang Hodja som tack för ett gott arbete i
helglägerverksamheten. Vi passar också på att tacka vår Emma för alla 8 år i verksamheten på
sommarläger och helgläger. Emma har många gånger stöttat Tallkrogen i akutinryckningar och goda
samtal för att föra verksamheten framåt.
Vi anlitar en golvfirma för polering av köksgolv och oljning av trägolv. Annexet får ett nytt papptak.
Strax före jul lämnar vi in en ansökan till Uppsala kommun om att bli utförare av ledsagarservice.
Vårt klangspel anländer till gården och äntligen har vi lyckats få in tillräckligt med medel för att ta
första steget i att bygga vår Musiklund. Det är med medel från fonderna Norrbacka Eugenia
stiftelsen, Linnea och Josef Carlssons stiftelse, FUBs fritidsmedelsfond och Jerringfonden som
klangspelet köps in. Ett stort tack till samtliga fonder och stiftelser som gör det möjligt för oss att
utveckla Upplevelseträdgården.
Ett stort tack till Uppsala kretsen av Röda korset som gjort det möjligt att erbjuda nio aktivitetsdagar
för vuxna med funktionsnedsättning. Dagar med musik, hantverk, friluftsliv, vandringar i
Upplevelseträdgård och skördefest har gett plats åt totalt 241 deltagare under året.
Tallkrogen har under året bjudit in särskolan till 15 aktivitetsdagar utomhus med totalt 448 besökare.
Efterfrågan på dagarna är mycket stor och det är mycket glädjefullt att kunna erbjuda dessa dagar.
Ett stort tack till Prins Gustafs stiftelse, församlingarna i Viksta, Skuttunge och Björklinge för
kollektpengar, Rädda barnen och Viktoriafonden som gör dagarna möjliga.
Vi vill också framföra vårt varma tack till Gillbergska stiftelsen för medel till en ny badtunna och till
Lars Hierta för pengar till renskinn och torvtak till kåtan.
Ett stort tack till styrelsens engagemang i gården och verksamheten. Ett stort arbete har lagts ned på
att stötta och delta i möten med både med Barn och ungdomskontor och Kontoret för hälsa vård och
omsorg samt berörda nämnder för att hitta lösningar för verksamheten ute på Tallkrogen.
Ett varmt tack till Monica Bengtsson och Kerstin Bolin som hjälper gården med ansökningar av medel
till allt det vi vill göra och köpa in till verksamheten.

Vårt varmaste tack till Inga-Lill på studiefrämjandet som hjälper oss i tänk för att utveckla
verksamheten och gården.
Till sist ett stort tack för styrelsens engagemang i gården och verksamheten och all hjälp i tänk kring
projekt och verksamhet. Det har varit ett turbulent år med många motgångar för vår kärnverksamhet
läger och ett stort arbete har lagts ned på möten med ansvariga på Uppsala kommun, nämnd och
formuleringar till IVO.

