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
Resor och Program: Anne-Marie Nordqvist. Tel.036-379459
Mail: anne-marie@huskvarnatradgardsforening.se
Medlemsregister: Lena Mårtensson. Tel.036-134756
Mail:lena@huskvarnatradgardsforening.se
Lotteri: Carin Edh. Tel.036-137404
Mail: carin@huskvarnatradgardsforening.se

Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll och år och sätts in på plusgiro
46 63 84-5. Frågor om medlemskapet besvaras av styrelsen.
Ring eller maila gärna info@huskvarnatradgardsforening.se
För mer information se www.huskvarnatradgardsforening.se där du
även kan ladda ner höstprogrammet.
Vill du ha våra mail-utskick ber vi dig som inte skickat in din E-post
adress att göra det till info@huskvarnatradgardsforening.se.
Bär gärna namnskylt på föreningens aktiviteter och på inköpsträffar.
Allt för att vi skall lära känna varandra bättre. Namnskyltshållare och
namnskylt får du på våra möten.

Kaffe: Kerstin Wilsson. Tel. 036-91412
Mail: kerstin@huskvarnatradgardsforening.se
Entré: Annica Olin. Tel. 036-148865
Mail: annica@huskvarnatradgardsforening.se
Valberedning: Hjördis Wenell , sammankallande. Tel. 070212 45 87 samt Udo Hoffmann.
Revisor: Bertil Badman
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HÖSTENS PROGRAM

I Samarbete med

Föreläsningarna hålls i Frälsningsarméns lokaler
på Tegnérgatan 8 klockan 19:00 om inget annat
anges. Glöm inte att ta med vinster till vårt lotteri.

RABATTER
Följande företag lämnar rabatt till Huskvarna trädgårdsförenings medlemmar mot uppvisande av medlemskort.

Måndagen den 6 september: Nils Åkerstedt
I 30 år har Nils odlat både grönsaker och blommor i sand och gräsklipp. En metod som är billig, miljövänlig och bättre för växterna än
jorden man köper. Med denna odlingsmetod kan man gödsla allt som
växer i trädgården, man behöver inte vattna så mycket och inte rensa
ogräs. Metoden fungerar även i växthus. Det är en fördel att odla i sand
om man vill få tidig skörd eller säkrare övervintring av ömtåliga växter. Nils kommer att berätta hur man gör och visa bilder på hur det kan
se ut.

10% rabatt Rabatten gäller
ej hela kollin.

10 %. Dock ej på sorg/brudbinderi eller i kombination
med andra rabatter/
erbjudande.

Söndagen den 12 september: Växtbyte
Kl. 15:00 har vi växtbyte på Husqvarnas norra parkering( bakom Husqvarna Center AB Trädgårdsgatan 6 Huskvarna). Därefter har vi auktion på de ovanligaste, största eller bästa plantorna. Märk växterna med
svenskt och ev. vetenskapligt namn och givare. Endast medlemmar.
Namnskyltskrav! Vi avslutar med bakluckeloppis. Ta med dina trädgårdssaker du vill bli av med.

10 % på hela sortimentet

Måndagen den 11 oktober: Kerstin Bohlin, Chelsea Flower Show
Kerstin är butikschef på Klockaregårdens trädgårdsbutik, Ör (mellan
Lammhult och Växjö). Har ni inte varit där eller på det intilliggande
lantcafét så kan det rekommenderas. Under ett flertal år har Kerstin
besökt Chelsea Flower Show i London och där tagit foton. Denna kväll
får vi ta del av dem och hennes berättelser om det stora trädgårdsjippot. Det är säkert lärorikt och underhållande för oss att se detta, speciellt eftersom vi planerar att ha en resa dit i maj 2011 (se eget avsnitt ).
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Program Jönköpings läns hemträdgårdsförbund
Huskvarna Trädgårdsförening är ansluten till Hemträdgårdsförbundet, som varje år anordnar resor och aktiviteter. Välkomna att delta.
Den enda aktiviteten som kvarstår vid detta programs utskick är:

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR
31 juli 2010 kl. 11-15 i Vaggeryd

Tisdagen den 9 november: Ulla Hårde OBS! Tiden är 18.30 på
Huskvarna Bibliotek
”När du inte vet vad du vill plantera – välj en näva!” Det rådet gav
Margery Fish, en av trädgårdsvärldens förgrundsgestalter i England.
Här är det Ulla Hårde, journalist, författare och fotograf, som lyfter
fram nävor som nya favoriter i våra svenska trädgårdar. Nävor hör
till de mest lättodlade av alla perenner. De finns i en mängd former
och färger och kan planteras i både sol och skugga. Det finns alltid
en plats för nävor. Hennes bok om nävor var nominerad till Årets
Trädgårdsbok 2009.
Onsdagen den 26 januari: Årsmöte för år 2010

Bernt Magnusson, Smedgatan 18, Vaggeryd, 0393-107 87
Sven Johansson, Torsbovägen 36, Vaggeryd, 0393 313 90
Jörgen Andersson, Strandvägen 17, Vaggeryd, 0393-316 10
Susanne Smedberg, Broddarp 2, Skillingaryd, 0370-740 82
Ingvar Andersson, Fiskarby, Vaggeryd, 0393-230 15
Utflyktsmål som är öppet:
Röllekaboden, Snuddebo 1, Vaggeryd, 0393-240 14
Servering av kaffe med våfflor
Tillverkning av örtsalvor och stensmycken
Kartor finns på www.huskvarnatradgardsforening.se under fliken
”Jönköpings läns hemträdgårdsförbund”
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Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Övrigt program för denna afton
redovisas i nästa program.

Trädgårdsbesök:
Ta med fika och när vi samåker delar vi på kostnaden , 19kr/mil.
Onsdagen den 4 augusti: Trädgårdsbesök i Huskvarna
Vi gör ett trädgårdsbesök hos florist Christina Fransson och hennes
man Lennart på Häradsvägen 33 i Huskvarna. Hon, liksom vår ordförande Monica, var med i Bröderna Nelsons frökatalog i år och visade
upp sitt växthus. Vi blev nyfikna på hennes trädgård och egentillverkade växthus och frågade om vi fick besöka dem. Lennart äger ett
tiotal gamla Husqvarna motorcyklar och vi kommer även att få titta
på dessa. Trädgården är en normal villatomt med bl.a. bäck och
damm med guldfisk och koi. Deras tel.nr. är 036-143181 om du har
svårt att hitta. Om du har svårt att ta dig till Häradsvägen själv så ta
dig till Huskvarna Bibliotek kl. 18.15. Några i styrelsen kommer då
att åka förbi där och hämta upp. Vi ska vara hos Christina kl.18:30.
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Torsdagen den 12 augusti: Trädgårdsbesök i Bor, Värnamo

100-ÅRSJUBILEUM

Vi besöker Katarina och Sten Dunérs kända trädgård Drömmens.
Hon är bl.a. f.d.TV-producent (bl.a. serierna Svenska hus, Människans lustgårdar), f.d. ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård
och han är konstnär och de har gett ut flera trädgårdsböcker ihop. En
av dem –Trädgården vid Drömmens handlar om deras torparträdgård
i Bor utanför Värnamo. Trädgården är en lek med trädgårdshistorien. De har använt sig av många olika stilar och material i trädgården. Det senaste tillskottet är en trädhus. Snart kommer de av åldersskäl inte att orka underhålla trädgården längre så det här är nog
sista chansen för oss att se den. Vägbeskrivning: Åk till Bor utanför
Värnamo. Åk ca 1 km mot Gällared. Därefter står en vägvisare mot
höger åt Hyltenäs, åk dit. I Hyltenäs kommer vi förbi en ladugård,
liten väg till vänster. Kör rakt fram tills du skymtar ett lusthus, då är
du framme. Då ska vi tuta så kommer de ut. Deras tel.nr är 0370650471. Samåkning från Huskvarna bibliotek kl. 17:15. OBS!
Respektera att det är samåkning (i varje fall om du inte kör med
full bil eller kommer från ett helt annat håll), det är inte säkert
att det finns P-plats för alla bilar och kanske någon utan bil behöver åka med just dig. Vi räknar med att vara där ca 18:30.

År 2011 firar Huskvarna Trädgårdsförening 100 år. Det ska vi naturligtvis fira. Därför söker vi nu förslag på hur vi ska fira samt medlemmar som är intresserade av att delta i arrangemanget. Samtidigt
firar Huskvarna 100 år som stad. Vi kommer att samarbeta med Huskvarna Javisst (som håller i stadens jubileum) då det gäller vårt jubileum. Anmäl ditt intresse till någon i styrelsen eller på
info@huskvarnatradgardsforening.se.

Vill du visa din trädgård för föreningens medlemmar i maj/ juni
2011? Hör av dig till någon i styrelsen.

TRÄDGÅRDSRESA CHELSEA FLOWER SHOW
För att fira vårt jubileum har styrelsen bl.a.börjat planera en flerdagars-resa till Chelsea Flower Show i London nästa vår omkring den
26-29 maj då showen är. Den blir på 4 eller 5 dagar och kommer att
ske med buss+flyg. Två dagar kommer att vara avsatta till showen.
Exakta datum är ännu inte klara och inte heller priset. Men de som är
intresserade kan ju redan nu boka in detta evenemang i sina almanackor. Resan kommer att genomföras ihop med Bogu-Tours (http://
www.bogu-tours.se). De platser som blir över då våra medlemmar anmält sig kommer att erbjudas allmänheten. Inga anmälningar kan tas
emot ännu. Ytterligare information om resan och hur man anmäler sig
kommer att meddelas senare.

TÄVLING FÖR VÅRA MEDLEMMAR
Blev du inspirerad av Niklas Johanssons föredrag om Biologisk mångfald? Han pratade bl a om behovet av olika bon som behövs för att
upprätthålla mångfalden av olika nyttodjur i trädgården. Kom med din
personligt designade holk, ditt insektsbo eller näste och var med i vår
tävling. Vi vill ha ditt bidrag till höstens första föreläsning, fina priser
utlovas.
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