
 
Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll och år och sätts in på 
plusgiro 46 63 84-5.  Glöm inte att uppge namn på inbetal-
ningskortet. 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. 
Entré 30 kr för medlemmar 50 kr för icke medlemmar. 
Vi bjuder på kaffe. 
 
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. Vi har 
kaffeservering vid våra möten och också tid för en prat-
stund. 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: Göran Wester sammankallande. 
samt Udo Hoffmann. 
 
Revisor: Bertil Badman  
 
 
 
 
 
 
 



Måndagen den 10 september: Inga Johansson 
Har du fått många äpplen i år? Vad kan man göra av skör-
den? Inga, från Åsens Gård kommer att ge oss tips och vi 
kommer att bjuda på smakprover. 
 
Söndagen den 16 september: Växtbyte 
Kl. 15.00  har vi växtbyte på Husqvarnas norra parkering. 
Efteråt har vi auktion på de största och ovanligaste växter-
na. Märk gärna växterna med svenskt/latinskt namn och 
ditt namn. Vi avslutar med bakluckeloppis där du kan sälja 
trädgårdsprylar du inte använder. Växtbytet är bara för 
medlemmar och vi har namnskyltskrav. Kom gärna i god 
tid och titta på de inlämnande växterna. Från Esplanadens 
södra del kör du till höger in på Drottninggatan och sen till 
vänster till Trädgårdsgatan. 
 
Tisdagen den 18 september: Besök hos Bulbs  
Vi gör ett besök hos Bulbs. I ”packboden” pågår då utleve-
ranser av lökväxter för fullt. Vi får 20 % + en överraskning 
(!). Höstkatalogen kommer ut omkring midsommar om ni 
vill tjuvkika på internet, www.bulbs.se. Vägbeskrivning: 
Kör E4 norrut till avfart 102 mot Vättersmålen. Sen kör du 
17 km utan att svänga av någonstans och kommer till ett 
hus med lusthus på berget. Då är du framme. Vi träffas där 
kl. 18.00. Kontakta någon i styrelsen om du vill samåka. 
Vi delar på kostnaden, 19:-/mil. 
 
Måndagen den 1 oktober: Anna Magnusson 
Anna visade en del av sina produkter från sitt företag 
Dammharmoni på Jubileumsfesten förra året. Nu kommer 
hon att prata om och visa bilder på hur man kan anlägga 
dammar, bäckar och vattenfall i trädgården och vad man 
ska tänka på. Se mer på www.dammharmoni.com. 
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Program Jönköpings läns hemträdgårdsförbund. 
 
Huskvarna Trädgårdsförening är ansluten till Hemträd-
gårdsförbundet som varje år anordnar resor och aktiviteter. 
 
Söndag till tisdag, den 1-3 juli: Sommarresan 
Årets trädgårdsresa går på vackra sommarvägar i Östergöt-
land och Södermanland. Vi kommer under vår vistelse att 
besöka uppmärksammade och prisbelönta privata trädgår-
dar. 
 
Söndag 1 juli: 
07.00  Avresa från Jönköping, Eurosstop 
07.15  Avresa från Huskvarna Bibliotek 
Besök hos Rune och Ann-Cathrine Nilsson i Tranås 
Besök hos Kerstin Sernefalk i Åtvidaberg 
Lunch 
Besök hos Jan-Isidor Gillqvist i Gryt 
Besök hos Hans och Ingegärd Edman i Söderköping 
Incheckning på Elite Grand Hotel i Norrköping 
Middag 
 
Måndag 2 juli: 
Frukostbuffé på hotellet 
08.00  Avresa från hotellet 
Besök hos Klaes-Erik Roos i Nyköping 
Besök hos Leif och Margareta Moby i Flen 
Lunch på Katrineberg 
Besök hos Håkan Stenström i Sköldinge 
Besök på Billbäcks Plantskola 
Åter till hotellet 
Middag 
 
 



HÖSTENS PROGRAM  
 
 
 
Tisdagen den 21 augusti: Trädgårdbesök 
Vi besöker Lars och Monica Ferrington där ni bl a kan se hur 
man odlar i grus och gräs. Vägbeskrivning: Kör till Lekeryd 
och följ vägen mot Aneby i 7 km. Sväng vänster mot Ryd 
och efter 1 km är du i Svenstorp. Där ser du vår flagga. Kör 
förbi ett antal brevlådor och ladugården med blåa dörrar, sen 
ser du växthuset. Vi träffas där kl. 18.00. Ta med fika! Kon-
takta någon i styrelsen om du vill samåka. Vi delar på 
kostnaden, 19:-/mil.  
 
Tisdagen den 28 augusti: Petra Hansson, beskärning 
Petra har Grönt Kort i beskärning och kan hjälpa till med be-
skärningen av träd, buskar och buskage. Se mer på 
www.gronahjalpen.com. Den här kvällen är hon hos Kerstin 
och Jan-Erik Wilsson för att visa hur man går till väga. Väg-
beskrivning: Kör till vägen mellan Huskvarna och Tenhult 
och strax före Tenhult ligger det en ladugård med långsidan 
mot vägen. Där står vår flagga och vi träffas kl. 18.00. Ta 
med fika! Kontakta någon i styrelsen om du vill samåka. 
Vi delar på kostnaden, 19:-/mil. 
 
Lördagen den 8 september: Ann Edlund, betonggjutning 
Mellan 11.00 – 14.00 håller Ann en ”prova-på” kurs på Ängs 
Gård utanför Gränna. Hon ordnar betong, hinkar och blad att 
gjuta av. Ta med fika och du kan också ta med egen gjut-
form. Kostnaden är 100:- och sista anm. dag är den 25 aug. 
Ring till Ann på tel. 0390-50052 eller 073-718 01 85. Max 
10 deltagare. Kom igång med betonggjutning och gör egna 
dekorationer till din trädgård. 
 
 
 

I Samarbete med 
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Tisdag den 3 juli: 
Frukostbuffé på hotellet 
08.00  Avresa från Norrköping 
Besök hos Agneta Lundqvist i Klockrike 
Besök hos Olga Cederberg i Mjölby 
Lunch på Centralkrogen i Väderstad 
Besök hos Jan och Birgit Hedlund i Väderstad 
Besök hos Lisbeth Antonsson i Ödeshög 
Avslutningsfika på Fyren i Hästholmen 
Åter mot hemorterna 

    Resa med helpension, 2.650:- + ev. entréer. Anmälan till 
    Svenssons Trafik på 0370-86071 eller 0371-70029.  
    Snarast! 

10% rabatt  Rabatten gäller ej hela kollin.                        

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

 
 
10% 

i Lekeryd 

RABATTER 
Följande företag lämnar rabatt till Huskvarna trädgårds- 
förenings medlemmar, mot uppvisande av medlemskort. 
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Måndagen den 12 november: Henrik Bodin 
Henrik som väl är känd för de flesta vid det här laget kom-
mer att prata om ”Lättskött trädgård”. Det är ju något som vi 
alla vill ha och här kommer vi att få många tips att fundera 
på över vintern. 
 
Måndagen den 21 januari:  Årsmöte 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Som vanligt också 
fröbyte d v s du tar med fröer du inte använder och får 
kanske med dig några andra fröer hem. Även i år byter vi 
böcker, nämligen kokböcker. Vi visar under kvällen bilder 
från våra aktiviter under 2012.  
 
 
 
 
ANDRA AKTIVITETER 
 
Måndagen den 2 juli kl. 13.00-17.00: Invigning av nya 
klonarkivet för småländska kulturrosor på Rosariet av Tage 
Andersen. Lars-Åke Gustavsson, rosexperten, kommer 
också. Vi kommer att vara där med lotteri och försäljning. 
 
Söndagen den 12 augusti kl. 10.00 - 17.00 
”Tusen Trädgårdar” (minst) öppnas. Trädgårdsägare håller 
sina trädgårdar öppna, både privata och offentliga. Vill du 
visa din trädgård? Anmäl dig då till: www.tradgardsriket.se 
eller www.tradgard.org. 
”Tusen Trädgårdar” är sedan tidigare ett samarbete mellan 
Gunnel Carlssons Trädgårdsriket, Studiefrämjandet samt 
Svensk Trädgård. 
 
 

 

Lördagen den 25 augusti: Bussresa till Sofiero 
”Den stora trädgårdsfesten”.  Här kan man förlora sig i de 
fina idéträdgårdarna och dessutom gör Hidcote Manor Gar-
den ett engelskt växtparadis. Det är också en mässa med ett 
stort antal utställare. Man kan besöka Sofieros blomstershop 
och glasverandan med utsikt över Öresund medan man äter 
en bit eller smakar deras läckra bakverk. På orangeriet visas 
det bästa av svenskt hantverk och i Sofieros slottsinteriör kan 
man se Märta Måås Fjetterströms fantastiska vävda mattor. 
Det kostar 350:- och då ingår inträde och bussfika. Max 30 
personer. Anmälan till Carin Edh på 036-137404 och sista 
anmälningsdag den 17 augusti. 

Lördagen den 22 september kl. 11.00-15.00: Fruktens dag 
Det är som vanligt i Brunstorp och nu blir det även en liten 
skördemarknad med lokala odlare. Vi kommer att vara där 
med lotteri och om möjligt lite växter. 

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

Använd alltid alkylatbensin i din trädgård, Alkrylatbensin  är 
99% renare än vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin 
och miljö. Bränsle för folk som bryr sig helt enkelt. 


