
 
 
Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll och år och sätts in på 
plusgiro 46 63 84-5.  
 
Bär gärna namnskylt på föreningens aktiviteter och på våra 
inköpsträffar. Allt för att vi skall lära känna varandra bättre. 
Namnskyltshållare och namnskylt får du på våra möten. 
 
Vill du ha våra e-postutskick ber vi dig som inte skickat in 
din e-postadress att göra det till 
info@huskvarnatradgardsforening.se . Vill du veta mer om 
oss eller se aktuell information så kan du gå in på 
www.huskvarnatradgardsforening.se. 
 
Föreläsningarna hålls i Frälsningsarméns lokaler på Tegnér-
gatan 8 Huskvarna kl. 19.00 om inget annat anges. Glöm 
inte att ta med vinster till vårt lotteri. 
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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 
 
Styrelsemedlem: Tomas Karlsson  Tel. 036-145365 
Mail: tomas@huskvarnatradgardsforening.se 
 
Valberedning: Hjördis Wenell , sammankallande. Tel. 070-212 45 87  
samt Udo Hoffmann. 
 
Revisor: Bertil Badman  
 
Akrylatbensin: Använd gärna akrylatbensin till dina trädgårdsmaskiner. Den är till minst 
90% fri från svavel, bensen och aromater och den håller motorn ren och ökar dess livs-
längd. Om du kör din gräsklippare på vanlig bensin 1 timma släpper den ut lika mycket 
föroreningar som om bilen står på tomgång i 300 timmar. Med akrylatbensin motsvarar 
det en tomgångstid på 3 timmar. Så tänk på miljön, maskinerna och inte minst – DIN 
HÄLSA. 



Torsdagen den 22 september: Ekologisk odling, kl. 18.00 
 
Vi gör ett företagsbesök hos Marcus och Emma Söderlind i Habo som har ekolo-
gisk grönsaksodling med ett brett sortiment och ett stort växthus med bl a tomater. 
De kommer att visa och prata om odlingarna och också tala om tillagning av grön-
saker. Ev. blir det också tomatprovning. Adressen är Långhult 2 i Habo. Vägbe-
skrivning: Kör förbi Habo, väg 195, och fortsätt ytterligare 2,1 km norrut från Ha-
bos norra utfart. Sväng vänster mot Gustav Adolf och sväng vänster igen vid Gus-
tav Adolfs Kyrka. Sen är det ett par hundra meter till avfart Långhult. Tel. 070-
6703951. Meddela styrelsen om du vill samåka. Då åker vi från Huskvarna 
bibliotek 17.15 och delar på kostnaden, 19:-/mil              
 
Onsdagen den 26 oktober: Lars-Åke Gustavsson kl. 18.30 
 
Vi får besök av Lars-Åke Gustavsson som var projektledare för POM (programmet 
för odlad mångfald) med rosuppropet. Det var en nationell rosinventering där man 
sökte rosor som var mer än 50 år gamla. Man kan hitta dem i gamla trädgårdar, vid 
torp eller spridda i naturen och många rosor var från östra Småland. Den här före-
läsningen genomförs tillsammans med Botaniska Föreningen i Jönköping och vi 
ska vara i Allianskyrkan på Östra Storgatan 56 i Jönköping. 
 
Måndagen den 14 november: Ann Edlund 
 
Vi kommer att få se bilder från Anns tid i både Japan och Kina. Bilderna visar hur 
det kan se ut i parker och trädgårdar där. 
 
Måndagen den 23 januari: Årsmöte för år 2011 
 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fröbyte: du har säkert fröer att ta med, vanliga 
eller ovanliga, fröer som anses vara för gamla eller fröer du tagit i trädgården. Vi 
visar bilder från våra aktiviteter år 2011 på datorn. 
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Program Jönköpings läns hemträdgårdsförbund. 
 
Huskvarna Trädgårdsförening är ansluten till Hemträdgårdsförbundet som varje år 
anordnar resor och aktiviteter. Nedanstående återstår av årets arrangemang. Väl-
kommen att delta! 
 
3-5 juli. Trädgårdsresa, 3 dagar i Närke 
 
Vi besöker många privata trädgårdar och en plantskola. Resa inkl. helpension (2 
frukostar, 3 luncher, 2 middagar samt fika) 2.580:- + ev. entréer. Upplysningar och 
anmälan till Sven Carlsson Buss på tel. 0370-332440. Gör din anmälan snarast! 
 
 
SÖNDAGEN DEN 31 JULI: ÖPPNA TRÄDGÅRDAR I HUSKVARNA KL. 
12.00-17.00   
 
Ann Edlund, Ängs gård, Gränna: En stor, vacker trädgård med japanska förteck-
en. Butik med handslöjd. Vägbeskrivning: Sväng av från E4 vid Vätterleden, kör 
till Ölmstad och fortsätt mot Bunn. Ca 1,5 km från Ölmstad sväng vänster mot 
Ingaryd, Perstorp, Östanå och fortsätt 3,5 km. Tel. 0390-50052. Se mer på www. 
www.angsgard.weebly.com  
 
 
 
Jan och Lillemor Svensson, Hyltan: (Bänsteboa) En mycket innehållsrik träd-
gård på 5.000 m² indelad i många rum, dammar, större köksträdgård. Välkomna till 
fuchsiornas rike! Vid god tillgång kan man även avyttra en del. Butik med hant-
verk och loppis. Vägbeskrivning: Kör väg 40 från Jönköping mot Tenhult, ca 5 km. 
Sväng vänster mot Åkarp och sedan direkt höger (parallellt med väg 40 några 100 
m), sväng vänster och det är det andra huset på den vägen. Tel. 036-93121.           
 
Göran o Ann-Karin Wester, Mariebo - Jönköping: Naturinspirerad samlarträd-
gård med naturlig bäck, flera dammar, sumpväxter, berg i dagen med rasbranter, 
udda trädgårdsdekorationer och fotoutställning. Ej handikappvänlig p g a nivåskill-
nader. Vägbeskrivning: Kör över Munksjöbron, Munksjöleden och in på Kungsga-
tan. Kör 600 m och sväng vänster in på Åsenvägen. Kör Åsenvägen c:a 1,2 km. 
Sväng vänster in på Vattenledningsvägen. Håll höger och kör ca 600 m till Vatten-
ledningsvägen 22. Tel. 036-76965 
 
Lördagen den 24 september; Äppelmarknaden i Kivik 
 
Upplysningar och anmälan till Sven Carlsson Buss, 0370-332440. Buss och entré 
385.-. OBS!! Vi måste vara minst 10 personer från Huskvarna för att hämtas här 
annars måste vi åka till Värnamo. Anmäl er i god tid om ni vill följa med! 
 

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



HÖSTENS PROGRAM    
 
Lördagen den 6 augusti: Gunillaberg 
 
Blomsterkonstnären Tage Andersen köpte Gunillabergs herrgård utanför Bottnaryd 
år 2008. Där har han en fantastisk gård med bl a konstutställningar med internation-
ella konstnärer, stora blomsterarrangemang i urnor och grenkorgar med många egen-
sinniga kompositioner. Där finns också lantraser av grisar, får, getter, höns och kal-
koner. Det finns en karpdamm och en liljepark på en äng och de har tipsat oss om att 
de ca 4.000 liljorna blommar vid den här tiden och då är det som allra vackrast där. I 
presentshopen  finns Tages speciella skapelser och man kan ta en fika i ”glashuset”. 
Inträde 100:- och då ingår kaffe. Smaka gärna Tages karamelliserade wienerbröd till 
kaffet Samling i Gunillaberg kl 10.00. Kör väg 40 mot Göteborg ca 1,5 mil och kör 
sen till vänster in på gamla Göteborgsvägen (det finns en skylt ”Gunillaberg” där du 
ska svänga). Meddela styrelsen om du vill samåka. Då åker vi från biblioteket i 
Huskvarna kl. 09.30 och delar på kostnaden, 19:-/mil. 
 
Söndagen den 4 september: JUBILEUMSFEST I FOLKETS PARK kl. 13.00-
17.00 
 
Showtime! Nu ska vi visa upp oss och tala om och visa varför man ska vara med i en 
trädgårdsförening. Det här blir en rolig dag och det här måste ni pricka in i almanack-
an: 
 
Föreläsning: Trädgårdsprofilerna Gunnel Karlsson och Sanna Hultin pratar om 
”Största trädgårdshjälpen” och säljer också sin bok med samma namn. Du kan där 
också få svar på dina frågor om trädgård.  
Tävlingen: På årsmötet, och även senare, har vi delat ut fröer och nu ska vi dela ut 
ett bra pris till den som fick tyngsta moroten och längsta bönan. Så kämpa på med era 
grönsaker och prata väl med dem! Det här är en utmaning! 
En grönsaksutställning: Ta med dina finaste grönsaker (vanliga eller ovanliga, från 
potatis till jicama). Lägg dem i en fin korg, låda, hink eller liknande (var grönsak för 
sig) och fodra den med halm, spån, flis, mossa, persilja eller annat. Skriv ditt namn 
och gärna även växternas  namn och hämta dem när utställningen är slut. Lämna 
gärna grönsakerna vid 11-tiden så vi hinner arrangera dem! 
En salviautställning: Ta med en salvia, det finns mängder att välja på. Sätt den i en 
snygg kruka eller hink så ska vi bygga upp en fin salviatrappa. Klipp ev. ner den i 
sommar när den har blommat över så kommer den igen. Skriv ditt namn och växtens 
namn på en sticka och får vi den vid 11-tiden så hinner vi arrangera. 
Växtloppis: Ta med av något hemifrån som du ändå måste dela som perenner, bus-
kar eller  krukväxter. Vanliga eller ovanliga, vi vill ha ett jätteloppis för vi kan nog 
anta att det kommer  många besökare och det hjälper oss att finansiera det hela. 
 
Det kommer också ett 25-tal utställare, det blir brunnsmusik, avsmakningar, demon-
strationer, lotterier, fika m m. Se mer i annonserna framöver. 
 
 

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

10% rabatt  Rabatten gäller ej hela kollin.                        

10 %. Dock ej på sorg/brud- 
binderi eller i kombination med andra rabatter/
erbjudande. 

Chelsea flower show  mer bilder: www.rhs.org.uk/Chelsea  
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 Lördag 13 augusti : SOMMARRESA 
 
Vi samlas vid Huskvarna bibliotek klockan 08:00 
 
Sommarresan går i år till Växjötrakten i södra Småland där vi besöker tre trädgårdar 
och en plantskola. 
 
Vi kör från Huskvarna direkt till Klockaregårdens Trädgårdsbutik i Öhr. Där finns 
ett 1000-tal olika sorters perenner och buskar i en inspirerande, lantlig miljö och 
många roliga, annorlunda trädgårdstillbehör. Där kan man också ta en förmiddags-
fika med hembakat i Johanssons Lantcafé. Se mer på www.klockaregarden.se. 
(OBS! Delikatessaffären har upphört). 
 
Sen kör vi söderut till Marie Jadner i Öja utanför Gemla (Maries plant och svamp). 
Hon har en trädgård på 2.700 m² med stora och små dammar i anslutning till Helige 
å, bäck, våtmark, stenparti och ett vinkelväxthus. Hon har många ovanliga växter 
som hon själv dragit upp från frö och säljer i sin lilla bod. Se mer på 
www.mariesplantosvamp.se. 
 
13.30 kör vi härifrån och är säkerligen rätt hungriga och kör direkt till Villa Viks 
Matsalar som ligger på en sjötomt intill Toftasjön utanför Växjö. Där ska vi inta vår 
lunch med sallad, bröd och dryck och efteråt kaffe och kaka. Det är en högklassig 
restaurang (medlemmar i Regional Matkultur) och maten tillagas av lokala råvaror. 
www.villavik.se. 

Mätta och glada kör vi norrut igen till Annie och Rolf Andersson på Moeboda Nor-
regård utanför Moheda. De har en stor trädgård med naturkaraktär,en bit från all-
farvägarna. De har mängder av rosor, många bärbuskar och ett stort antal perenner. 
De har två växthus, en stor naturlig damm och många krukodlade växter. Det är inte 
omöjligt att det finns en del till försäljning.   
 
Sen bär det iväg hemåt igen men vi stannar till hos Susanne Smedberg i Broddarp 
utanför Skillingaryd. Hon har en fantastiskt fin trädgård med slingrande grusgångar 
och många små rum. Det är en tätvuxen trädgård med roliga och ovanliga växter och 
mycket ögonfröjd i form av stenmurar, vattenfall och olika inhägnader. Hon har 
också en liten plantskola. Här bjuder vi   på en kvällsfika. Det här besöket blir säkert 
något ni kommer att minnas.  
 
Förmodligen har vi köpt en och annan växt och med huvudet fullt av intryck drar vi 
iväg hemåt igen och är i Huskvarna vid ca 20:45. 
Vi beräknar kostnaden till ca 500:- och i resans pris ingår lunch och kvällsfika. Av-
giften betalas kontant på bussen. Medtag ev. något lätt att äta och dricka på förmid-
dagen. 
Anmälan senast den 25 juli till Monica Ferrington på 036-82277 eller monicafer-
rington@bredband.net. Säg till om du vill ha specialkost. Vid för få anmälningar 
ställs resan in. 
 

Chelsea flower show  mer bilder: www.rhs.org.uk/Chelsea  


