
Välkommen ll 2014 års höstprogram. Vi som arbetat med 
de a program hoppas a  ni medlemmar kommer a  upp-
ska a de olika ak viteterna och tar chansen a  delta. Som 
vanligt har vi försökt  a  blanda  de olika ämnena på före-
dragen för a  få e  så varierande utbud  som möjligt. 
Vill du ha våra e-postutskick ber vi dig skickat in din e-
postadress ll info@huskvarnatradgardsforening.se . Vill du 
veta mer om oss eller se aktuell informa on så kan du gå in 
på www.huskvarnatradgardsforening.se. 
Föreläsningarna hålls i  Missionskyrkan,  Med ingång från 
Vintergatan 9 Huskvarna kl. 19.00 om inget annat anges. 
Glöm inte a  ta med vinster ll vårt lo eri. Bär gärna 
namnskylt på föreningens ak viteter och på våra inköps-
träffar. Allt för a  vi skall lära känna varandra bä re. Namn-
skyltshållare och namnskylt får du på våra möten. Vi har 
också d för en pratstund.  
Entré 30 kr för medlemmar 50 kr för icke medlemmar. 
På våra föreläsningar bjuder vi på kaffe. 

 Välkomna. 
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EKOGÖDNING OCH OHYREMEDEL  

Nässelva en  
Fyll en hink ll häl en med nässlor och sedan va en ll kanten. 
låt stå en vecka. Sen blandas det ut med va en lls det är svagt 
tefärgat.-Fyll på med mer nässlor några gånger under somma-
ren. Det är e  fantas skt gödningsmedel.  

Guldva en  
Späd urin med va en ll 1:10. Utmärkt gammaldags gödning 

ll blommor och raba er.  
Har du få  löss, vita flygare, spinn, mjöldagg eller svampan-
grepp på dina växter så använd nedanstående:  

Gröbaröd 
1 liter va en  

2 msk Grönsåpa 

2 msk Bakpulver, 

2 msk Rödsprit 

Grönsåpan reducerar ytspänningen i va net och såpva net 
dränker skadedjuren. Bakpulvret hindrar svampangrepp och 
rödspriten smakar förskräckligt och växten blir oap tlig. När 
medlet har torkat på växten bildas e  ytskikt. Upprepa behand-
lingen e er regnväder eller vid behov. Men mot löss kan man 
också spruta va en med rä  kra ig stråle. Spruta även underi-
från och uppåt så hela plantan blir våt. Eller kanske räcker det 
med a  klippa bort några grenar med ohyra eller mjöldagg.   
 



Vill du vara med och hjälpa ll och/eller har växter a  
skänka så hör gärna av dig ll någon i styrelsen. Vi väl-
komnar all hjälp ! 
 
Måndagen den 13 oktober: Agneta Börjesson, Före-
läsning om gråärter och andra ärter 
 
Ärter är en av våra äldsta kulturväxter, vi har odlat 
dem nästan lika länge som vete och korn. Ärterna har 
odlats och använts på olika sä  under historisk d. 
Idag använder vi ärter betydligt mindre än vad vi 
kunde göra. Det finns flera former av ärter och en del 
är också väldigt vackra. A  odla och llaga egenodlade 
ärter kan alla göra. Agneta kommer denna kväll a  
guida oss i ärtornas värld. 
 
Måndagen den 10 november: Chris na Fransson, 
Julgrupper 
 
Chris na som jobbat länge på Blomsterlandet i Jönkö-
ping kommer a  visa oss hur man sä er ihop fina jul-
grupper och även komma med ps på hur man sköter 
dem så de håller länge. E eråt lo ar vi ut grupperna 
bland medlemmarna på plats. 
 
Måndagen den 26 januari: Årsmöte 
 
E er sedvanliga årsmöteförhandlingar har vi som van-
ligt vårt populära fröbyte. Ta med fröer du inte vill ha 
längre och kom hem med nya. Vi visar även bilder från 
våra ak viteter under 2014. 
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10% rabatt  Rabatten gäller ej hela kollin.                        

10 %. rabatt. Anmäl dig ll Dammharmonis med-
lemsbrev   på www.dammharmoni.com så kan du  
som medlem i Huskvarna trädgårdsförening få fler 
erbjudanden.    

RABATTER 
Följande företag lämnar rabatt till Huskvarna trädgårds- 
förenings medlemmar, mot uppvisande av medlemskort. 

20% rabatt. Rabatten erhålls genom 
att välja medlemskap i Huskvarna 
Trf i kassan i vår webshop 
på Bulbs.se 

10 %. rabatt. Dock ej på sorg/brud- 
Buketter eller i kombination med andra rabat-
ter/erbjudanden. 

15 % rabatt på professionella  
Samuraisågar. Rabatt även på gasolgril-
lar, grästrimmer m m.  
www.outdoorliving.se.  

Tusensköna Blommor i Lekeryd  
10% rabatt.   



Höstens  program 
 
Måndagen 18 augus  från kl 18:00: Grillkväll vid IKHP 
 
Denna sensommarkväll tänkte vi träffas och umgås med 
lite grillning och pspromenad. Ta med vad 
du vill grilla så ordnar vi med glöden. Det blir en liten ps-
promenad i området och så pratar vi och 
umgås, samt äter go . Vägbeskrivning: Kör upp för Ådals-
vägen och sväng vänster in på 
Smedstorpsgatan och följ den. 
 
 
Lördagen 20 september 13:00 – 17:00 i Missionskyrkan: 
Huskvarnaveckan 
 
Den här dagen blir föreningens bidrag ll Huskvarnaveck-
an som pågår i Huskvarna 13:e ll 20:e september.  
Kl 14:00 på lördagen 20/9 kommer chilepepparkännaren 
Jonas Borssén a  föreläsa om ”Chilepeppar – he  i kök 
och trädgård” i Missionskyrkan. Han berä ar då om värl-
dens mest använda krydda och vi får lära oss hur färska, 
soltorkade, rökta och malda chilesorter används i matlag-
ningen. Vi kommer a  bjuda på smakprov e er recept 
som Jonas plockar fram ll oss. Vi kommer även a  ha e  
antal utställare i och utanför kyrkan samt väx örsäljning 
och lo eri. Växtbytet i höst är inställt och vi tar tacksamt 
emot de växter du kan avvara för a  istället sälja dessa 
under denna dagen, ll förmån för föreningen.  
 

I samarbete med 
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E  bra ps! 

Använd all d alkylatbensin i din trädgård, Alkylatbensin  är 
99% renare än vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin 
och miljö. Bränsle för folk som bryr sig helt enkelt. 
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ANDRA  AKTIVITETER 
 
Söndagen 29 juni: Tusen trädgårdar 
 
Gå in på vår hemsida eller www.tradgardsriket.se/
tusen-tradgardar/ för a  läsa mer om de a 
evenemang och vilka trädgårdar du kan besöka. 
 
Söndagen 6 juli: Rosens Dag 13:00 – 17:00 
 
Vår förening kommer a  medverka med lo eri och för-
säljning av växter ll förmån för föreningen. 
Har du några växter över som du skulle vilja skänka, så 
kontakta gärna någon i styrelsen. Skulle du 
vilja stå någon mma i vårt stånd och hjälpa ll med 
försäljning och lo eri så är du mycket välkommen, ju 
fler vi är som hjälper ll desto mer d blir det för oss 
alla a  kunna njuta av dagen på Rosariet. Hör av dig så 
vi kan samordna alla intresserade. 
 
 Söndagen den 20 juli: Lands Öppen Trädgård kl. 12:00
-18:00.  
 
Gå in på vår hemsida, eller www. dningenland.se 
några dagar innan för a  se vilka trädgårdar som har 
öppet den här dagen. 

  STYRELSEN 
 
 Ordförande: Monica Ferrington. Tel.036-82277 
 Mail: monica@huskvarnatradgardsforening.se 
 
 Sekreterare: Maria Axelsson. Tel.036-53244 
 Mail: maria@huskvarnatradgardsforening.se 
 
 Kassör: Cathrin Alpteg. Tel.036-136520  
 Mail: cathrin@huskvarnatradgardsforening.se 
 
 Medlemsregister: Lena Mårtensson. Tel.036-134756 
 Mail:lena@huskvarnatradgardsforening.se 
 
 Lotteri: Carin Edh. Tel.036-137404  
 Mail: carin@huskvarnatradgardsforening.se 
 
 Kaffe: Kerstin Wilsson. Tel. 036-91412  
 Mail: kerstin@huskvarnatradgardsforening.se 
 
 Entré: Annica Olin. Tel. 036-148865  
 Mail: annica@huskvarnatradgardsforening.se 
 
 Vice ordförande: Tomas Karlsson  Tel. 036-145365 
 Mail: tomas@huskvarnatradgardsforening.se 
 
 Valberedning: Göran Wester sammankallande. 
 samt Udo Hoffmann. 
 
 Revisor: Charlotta Nell 
 
 
 

Ett stort tack till Ericsons Blommor 
för fina vinster i våra lotteri. 


