
 
 

 

 

Trädgårdsbesök hos Mia och Ulf 
Torsdag 13 augusti 2015 18.00 
 
En trädgård belägen på Huskvarnabergets sida med en kuperad tomt med 
hela 12 m nivåskillnad. Mia och Ulf har gjort stora förändringar sedan de 
flyttade dit 1999. För att få några plana ytor gjordes flera murar. Vattenfall 
och damm har också tillkommit. Ex på växter i trädgården: klotrobenia, 
sibirisk lärk, ginko, aprikos, vindruva, minikiwi, pion, hortensia, bambu...  
I trädgården odlas också grönsaker 

Adress: Mia och Ulf Linderholm, Bergsgatan 5, Huskvarna 

  

Trädgårdsbesök och tipspromenad 
Måndag 31 augusti 2015 18.00 
 
Vi besöker Marie Magnusson i Huskvarna. Marie säger att ”hennes 
trädgård är under utveckling”. Förutsättningarna högst upp på 
Huskvarnaberget med skogen och djuren in på knutarna är en utmaning. 
 
Efter besöket förflyttar vi oss några 100 meter till IKHP:stugan för 
tipspromenad och grill. Var och en tar med korv och fika. 
 
Adress: Marie Magnusson, Norra Klevaliden 20  Huskvarna 

 
 

 

 
Växtbyte 
Söndag 6 september 15.00 
 
Nu är det snart dags att börja med höstsysslorna i trädgården. Dela med 
dig av perenner och andra trädgårdsprylar. På vanligt sätt samlas vi på 
Huskvarna fabrikens norra parkering. Efter växtbyte och auktion så blir det 
bakluckeloppis. 
OBS ta gärna med frukt om du har mer än du själv kan ta hand om. 
 
Adress: Husqvarnas norra parkering, Trädgårdsgatan, Huskvarna 

  
Ohyra och andra objudna gäster 
Måndag 14 september 2015 19.00 
Henrik Bodin berättar om de ovälkomna hyresgästerna i trädgården och 
vad vi kan göra för att bli av med skadegörarna. 
Henrik Bodin är känd för många av oss genom sina artiklar i JP. Han har 
också besökt föreningen vid flera tillfällen tidigare. Henrik är 
trädgårdsingenjör. 
 
Fika och våra uppskattade lotterier precis som vanligt 
 
Adress: Missionskyrkan, Vintergatan 9,  Huskvarna 

 
 

 

OBS. Parkera vid IKHP 

stugan! 

OBS. Parkera i början 

av Bergsgatan! 200 m 

promened till huset. 



 
 

 

Att odla i växthus 
Måndag 19 oktober 2015 19.00 
Monica Ferrington, fd ordförande i föreningen,  delar med sig av sina 
erfarenheter från sitt eget växthus. 
 
 
 
Fika och lotterier som vanligt. 
 
Adress: Missionskyrkan, Vintergatan 9, Huskvarna 

 

 

Att göra fina jularrangemang 
Måndag 16 november 2015 19.00 
Svante Curenstam ger oss tips, idéer och råd om hur du själv kan göra fina 
julgrupper. 
De julgrupper som Svante gör kommer att lottas ut under kvällen! 
 
Fika och lotterier på vanligt sätt. 
 
Adress: Missionskyrkan, Vintergatan 9, Huskvarna 

 
 

 

 
Årsmöte och trädgårdsquiz 
Måndag 25 januari 2016 19.00 
 

 Årsmötesförhandlingar 

 Trädgårdsquiz med extra fina priser.  

 Byte av fröer, böcker och tidningar. Ta med det du själv inte längre 
har användning av och byt till dig något ”nytt”.   

 Vi tittar på bilder från året som gått. 

 Presentation av vårens program. 

 Fika och lotterier 
 
Adress: Missionskyrkan, Vintergatan 9, Huskvarna 

Medlemsinfo 

Medlemsavgift 100 kronor per år och hushåll. Inbetalas på postgiro 466384-5. Glöm inte att uppge namn på 

inbetalningskortet! 

Läs mer om Huskvarna trädgårdsförening på vår hemsida. Där hittar du också detaljerade vägbeskrivningar till de 

trädgårdarna vi skall besöka i höst. 

Skicka in din e-postadress till info@huskvarnatradgardsforening.se så får du höstprogrammet och våra andra utskick 

inför aktiviteterna på mail.  

Våra föreläsningar hålls i Missionskyrkan, Vintergatan 9 i Huskvarna på måndagar 19.00 om annat ej anges.  Entré 

inkl fika: 30 kr för medlem, 50 kr för icke medlem. Ta med vinster till våra lotterier! 

Använd din namnskylt vid alla våra möten så att vi lär känna varandra bättre! 

RABATTER Som medlem i Huskvarna trädgårdförening får du rabatt hos flera olika företag mot uppvisande av 

medlemskort. Se vilka företag det gäller på vår hemsida. 

Verksamheten i Huskvarna trädgårdsförening bedrivs med stöd av Jönköpings kommun, kultur och fritidsförvaltning. 

mailto:info@huskvarnatradgardsforening.se

