
Välkommen ll 2013 års höstprogram. Vi som arbetat med de a 
program hoppas a  ni medlemmar kommer a  uppska a de 
olika ak viteterna och tar chansen a  delta. Som vanligt har vi 
försökt  a  blanda  de olika ämnena på föredragen för a  få e  
så varierande utbud  som möjligt. 
 
Vill du ha våra e-postutskick ber vi dig som inte skickat in din e-
postadress a  göra det 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 Frälsningsarméns lokaler på Tegnérgatan 
8 Huskvarna kl. 19.00 om inget annat anges. Vi har kaffeserve-
ring vid våra möten och också d för en pratstund. Glöm inte a  
ta med vinster ll vårt lo eri. 
 
Bär gärna namnskylt på föreningens ak viteter och på våra in-
köpsträffar. Allt för a  vi skall lära känna varandra bä re. 
Namnskyltshållare och namnskylt får du på våra möten. 
Entré 30 kr för medlemmar 50 kr för icke medlemmar. 
Välkomna. 
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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. 



Lördagen den 24 augusti:  Sofiero 
På begäran åker vi även i år till ”Den stora trädgårdsfesten” 
på Sofiero. Här kan man få mycket inspiration från utstäl-
larna och man kan se det mesta inom trädgård, både växter 
och trädgårdstillbehör. Det finns ett stort antal stånd med 
närproducerad mat men blir du hungrig kan du gå till 
Slottsrestaurangen där man har en fantastisk utsikt över 
Öresund. Sofiero blev 2010 utnämnt till Europas vackraste 
park så missa inte de vackra planteringarna och de 1.500 
dahliorna som blommar då. Kaktusdahlian ´Vulcan  ́vinner 
år efter år som den vackraste dahlian. Du kan även hitta ett 
antal trädgårdssällskap som ger tips och råd. Den här resan 
är bara för medlemmar och vi bjuder på bussresan men ni 
tar med eget fika och betalar entréavgiften på 120:- själva. 
Anmälningar till Carin på tel. 036-137404 eller Tomas på 
tel. 036-145365 senast den 17 augusti. Vid avbeställning 
senare än 5 dagar före resans avgång debiteras en avgift om 
200:- . 

Måndagen den 2 september: Annika Svedberg, det 
gröna husapoteket 
Annika är örtterapeut och kommer att lära oss mer om de 
örter och läkande växter som finns runt husknuten. Röl-
leka, nässla, groblad… du kanske inte vet riktigt hur man 
kan använda dem och hur de verkar. Flera hälso- och hud-
vårdstips lär dyka upp. Hon berättar också hur man enkelt 
tar tillvara sina plockade örter och bereder en olja eller 
tinktur samt ett välsmakande te. Det blir försäljning från 
hennes örtapotek med ekologisk hudvård och hennes hem-
kokta ringblomssalva. Du kommer att få en annan inställ-
ning till ditt ”ogräs” i trädgården framöver. Vi bjuder på te 
med nässelbröd. www.hudohalsa.com. 
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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. 

5% raba  på köp över 1000:-  
h p://www.lumieres.se/ 

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



 

Höstens program 
 
 
 
 
Måndagen den 15 juli kl. 18.00: Trädgårdsbesök 
Jan och Lillemor Svensson med ”Bänsteboa” har lovat att än 
en gång visa sin fina trädgård för oss. Sedan vi var där senast 
har de gjort 2 nya uteplatser och byggt ett lusthus. Där finns 
två dammar med en liten bäck emellan. Lillemor visar sina 
fuchsior och pelargoner och loppisen är full med både nytt 
och gammalt. Vägbeskrivning: Kör från Ekhagsrondellen 
mot Nässjö i 5.6 km. Sväng vänster mot Åkarp/Vissmålen. 
Kör ca 50 m och sväng sedan höger mot Hyltan. Kör till 
nästa skylt Hyltan och sväng där vänster och kör fram till 
skylt Trädgårdsvisning. Ta med fika! 
 
 
Måndagen den 12 augusti kl. 18.00: Sedumtak  
Ett sedumtak är inte bara vackert att se på det är också bra 
för miljön. Vi ska titta på två hus med sedumtak i Rudu. Där 
tar vi också en medhavd fika innan vi fortsätter till 
Brunstorpsvägen 14 där vi från vägen kan se sedumtak på ett 
garage och ett båthus. Om ni vill kan vi sedan åka till Vätter-
gatan 6 där det är sedum på ett garagetak. Ciceron för kväl-
len är Per Rudenstam. Vägbeskrivning: Kör in på Skärstad-
vägen och från Vistakullevägen kör ni ca 500 m framåt. Där 
tar ni till höger och kör ytterligare ca 400 m där vi anvisar 
parkeringsplats. www.vegtech.se. 
 
 

I samarbete med 
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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 
 
 Vice ordförande: Tomas Karlsson  Tel. 036-145365 
 Mail: tomas@huskvarnatradgardsforening.se 
 
 Valberedning: Göran Wester sammankallande. 
 samt Udo Hoffmann. 
 
 Revisor: Charlotta Nell 
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 ANDRA AKTIVITETER  

 
Söndagen den 7 juli kl. 13.00-17.00: Rosens Dag på Rosariet 
Vår förening kommer att vara där och sälja växter och lotter. Hannu 
Sarenström håller ett föredrag under dagen (se annonsering i JP eller 
www.jonkoping.se). Följ gärna med när Rosariet guidar bland de 100 
rossorterna.  
 

Söndagen den 21 juli kl. 12.00-18.00: Lands Öppen Trädgård.  
Gå in på vår hemsida eller www.tidningenland.se några dagar innan 
för att se vilka trädgårdar i närheten som har öppet den här dagen. 
 

Lördagen den 28 september kl. 11.00-15.00: Fruktens Dag  
Det är som vanligt i Brunstorp och även i år blir det en liten skörde-
marknad med lokala odlare. Liksom tidigare år blir det sortbestäm-
ning av äpplen (ta med 5 äpplen av samma sort och få dem sortbe-
stämda). Länsstyrelsen tillsammans med POM delar ut Guldärtan 
(för bevarandet av mångfalden av vårt gröna kulturarv och vår odlar-
tradition). Vår förening kommer att vara där med lotteri och om möj-
ligt lite växter. Förmodligen blir det en tipspromenad även i år (se 
annonser dagarna innan). 

 

 

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

Söndagen den 15 september: Växtbyte 
Kl. 15.00  har vi växtbyte på Husqvarnas norra parke-
ring. Efteråt har vi auktion på de största och ovanligaste 
växterna. 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 Drottning-
gatan och sen till vänster in på Trädgårdsgatan. 
 
Lördagen den 12 oktober kl. 10.00: Börje Remstam, 
täckodling 
Börje har gjort sig känd för sin fantastiska trädgård med 
otrolig växtkraft. Han berättar vad man ska göra eller 
inte göra enligt hans odlingsmetod. Han kommer att 
svara på frågor och hustrun Margareta säljer böcker och 
tidningar. www.remstam.se. 
 
Måndagen den 25 november: Henrik Bodin, nya väx-
ter 
Även i år kommer Henrik på besök och ska nu berätta 
om några av alla de nya sorters träd och buskar som 
finns i växtbutikerna. Henrik kommer att visa bilder och 
berätta om både vintergröna växter och träd och buskar 
som passar i Södra Vätterbygden.  
 
Måndagen den 27 januari: Årsmöte 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Som vanligt blir det 
fröbyte d v s du tar med fröer du inte använder och får 
kanske med dig några andra fröer hem. Vi byter också 
böcker och tidningar och visar under kvällen bilder från 
våra aktiviter under 2013. 


