Det är med stor glädje vi presenterar programmet för våren och sommaren 2016.
Vi har försökt sätta samman ett program som skall tillgodose många olika intressen
och fram för allt ge oss möjlighet att träffas för att dela och dela med oss av vårt
stora intresse – nämligen trädgård!
Huskvarna trädgårdsförening vill hjälpa till att sprida ny kunskap, skapa kontakter
och ge inspiration.
Varmt välkomna till vårens alla aktiviteter!

Styrelsen för Huskvarna trädgårdsförening
Läs mer på vår hemsida www.huskvarnatradgardsforening.se eller kontakta oss på mail info@huskvarnatradgardsforening.se.

Årsmöte och trädgårdsquiz

Måndag 25 januari 2016 19.00

 Årsmöte och val av styrelse för 2016
Att flytta och börja med en ny trädgård

Måndag 22 februari 2016 19.00

Att ta sig an en ny trädgård är en utmaning som är både

spännande och kanske ett mått avskräckande.
Anki Augustsson i Taberg skall göra precis detta nu i
vår. Vi får ta del av hennes tankar, planering och följa
utvecklingen under en period framöver då hon återkommer till oss och berättar hur det går. Vi avslutar
med att besöka hennes trädgård ”i verkligheten”
någon gång nästa år.
Mötet hålls i Missionskyrkan, Vintergatan 9, Huskvarna

Att göra en trädgård i färg och form

Måndag 21 mars 2016 19.00

Rickard Hjelm från Flisby anläggningar kommer och
berättar om hur man formar sin trädgård med hänsyn både
till färg och form. Kanske någon funderar på en berså –
modern eller gammaldags traditionell? Hur kan man
använda både hårda och mjuka material så att det
kompletterar och lyfter fram varandra?

Mötet hålls i Missionskyrkan, Vintergatan 9, Huskvarna

Dags att köpa sättpotatis

Lördag 2 april 2016 10.00

Potatiskungen Torvald Fälth hälsar oss välkomna att köpa årets sättpotatis.
Han erbjuder minst 300 sorter att välja på.
Torvald berättar om de olika potatisarna och ger oss tips om vad vi skall
välja och goda råd om hur man får fin potatis och stor skörd.

Vägbeskrivning:
Kör väg 40 mot Nässjö. 1,3 km efter avfarten mot Forserum tag hö mot Sjöstorp. I Sjöstorp fortsätt mot
Berg. I Norra Hiarum tag vä mot Berg. Efter att du svängt är det 3:e gården på vä sida, ett gult tegelhus.
Tänk på miljön och samåk gärna!

Skuggrabatten

Måndag 18 april 2016 19.00
Simon Larsson, trädgårdsmästare och ägare av Spakarps Plantskola
kommer till oss och pratar om sitt favoritämne: skuggrabatten.
Simon pratar om nyheter och har med sig en del växter som vi också
får köpa.
Simons vision är att skapa en blomstrande plantskola och en härlig
miljö för alla att besöka. Han vill ge sina kunder den hjälp de behöver
för ett lyckat resultat oavsett om det gäller plantering av fruktträd,
anlägga rabatter, tipsa om perenner eller plantera en balkonglåda.
Det finns många växter som klarar det bistra klimatet som finns på
vissa ställen i våra trakter.
Mötet hålls i Missionskyrkan, Vintergatan 9, Huskvarna

Plantera fina krukor

Onsdag 27 april 2016 18.30

Vi träffas hos Tusensköna Blommor i Lekeryd och får lära oss att plantera fina
krukor till balkong och altan. Krukor som vi kan glädjas åt hela sommaren.
Tag med fika och egen kruka. Max en kruka per medlem. Du betalar själv för
de växter du använder. Max antal deltagare 30 personer.
Anmälan senast 20 april till info@huskvarnatradgardsforening.se eller till Lena
Mårtensson tel 070-309 24 50.
Vägbeskrivning:
Kör väg 132 till Lekeryd. När du kommer in i samhället ligger Tusensköna vägg i vägg med ICA-butiken.

Vårens växtbyte

Söndag 22 maj 15.00
Dags igen för det återkommande växtbytet då de flesta
av oss kommer hem med mer än det vi bär dit.
Vi byter växter, auktionerar ut rariteterna och avslutar
med bakluckeloppis som vanligt.
Var försiktig både med det du tar med dig till växtbytet
och det du tar med hem så att vi inte sprider mördarsniglar och andra otrevliga varselse i onödan.

Vägbeskrivning:
Från Esplanaden i Huskvarna, tag hö in på Drottninggatan, sedan vä till Trädgårdsgatan. Växtbytet hålls på
Husqvarnas norra parkering.

Besök på Spakarps plantskola

Början av juni 2016

När försommaren är här kommer vi att göra en inköpsresa till Spakarps plantskola utanför Eksjö. Vi
får då rabatt på det vi köper.
Kanske satsa på Spakarps specialjord eller några växter som är lämpliga i skuggrabatten? Simon
berättar mer själv.

Mer information på hemsidan och på kommande möten

Trädgårdsbesök

Lördag 18 juni 10.00
Tre av våra medlemmar visar sina trädgårdar. Alla tre
bor på Revirvägen i Öggestorp.
Gudrun och Jim Engman på Revirvägen 9 har både
vanliga och ovanliga barrträd, olika ljungarter, blåbär,
lingon och smultron. I trädgården finns också en
damm, vattenfall och ett växthus.

Ulla och Jan-Olov Nilsson på Revirvägen 14 har över 500 olika perenner som Ulla har dragit upp
från frö. Där finns också woodland och växthus.
Även Rose-Marie Björklund på Revirvägen 24 visar gärna sin trädgård för föreningens
medlemmar.
Vägbeskrivning: Kör väg 40 genom Tenhult till Öggestorp. Sväng vä mot Lekeryd. Kör 520 m. Följ
Lekerydsvägen till vä när den svänger på nytt – kör ytterligare drygt 700 m. Sväng vä in på Revirvägen.

Tips om andra aktiviteter
Rosens dag, Rosariet Jönköping
Tusen trädgårdar

2016-07-02
2016-07-03

www.rosensdag.se
www.allerstradgard.se/tudentradgardar-aven-2016

Trädgårdsresa Bohuslän och Dalsland
Växtmarknad i Kiekeberg, Hamburg

2016-07-16 - 18
2016-04-15 - 17

http://web.comhem.se/varnamotf/

Brunnstorps gård sommarprogram
Rosariet sommarprogram

www.poang.nu/resor/vaxtmarknadkiekeberg
www.jonkoping.se
www.jonkoping.se

Huskvarna trädgårdsföreningen får föreningsstöd av Jönköpings kommun, fritidsförvaltningen.

Vi tackar Blomsterlandet för bidrag till fina vinster i våra återkommande lotterier!

Sommarresan

Lördag 28 maj 06.30

Resan går i år till nordvästra Skåne. På vägen ner stannar vi till vid Mölletofta rastplats för en fikapaus med
medhavd fika.
Första besöket blir i Ulla Molins trädgård i Höganäs som
sedan 2007 ägs av Christina Ekman-Ljungström och
hennes man. De har fortsatt att förvalta trädgården i Ulla
Molins anda. Trädgården byggnadsminnesförklarades
2010 som en värdefull del av Sveriges gröna kulturarv.
Ulla Molin var en av de trädgårdspersonligheter som
betytt mest för trädgårdsskapandet i Sverige. En viktig
utgångspunkt var att utjämna gränsen mellan inomhus
och utomhus, en annan att skapa små, väl avgränsade
rum. Ulla arbetade mycket med marktäckare som kattfot
och murgröna i stället för gräsmattor. En trädgård skulle vara estetisk men också praktisk och inte kräva för
mycket skötsel. Hon vävde med växter och skapade en trädgård där varje beståndsdel, varje växt, kruka,
gren, kommer till sin rätt – en trädgård som gör att man stannar till med förundran inför skönheten i varje
blad och färgnyans och får en oemotståndlig lust att själv stoppa spaden i den egna jorden och försöka
skapa något i hennes anda.
Efter besöket i Höganäs åker vi till Ödåkra uteplantor för inköp av växter, se hemsidan www.uteplantor.se.
Sedan är det dags för lunch. Den intar vi på Tunnebergs gästgiveri i Jonstorp. Här gör vi ett stopp på c:a 1
timma. Efter att ha ätit och pudrat näsorna går färden vidare till Sylvias trädgård.
Sylvia Wihlborgs trädgård är vackert belägen vid foten av Kullaberg. Trädgården är i engelsk stil med fina
gammaldags rosor, klematis och många olika sorters perenner. Pergolan och dammen omges av över 100
olika rosor och flera hundra olika perenner som avlöser varandra med sin blomning från vår till höst.
Nästa stopp är hos Laila och Lennart Olofsson,
Skogvaktarbostället i Himmelstorp, Mölle.
Trädgården är högt belägen och har en vacker
utsikt över Skälderviken. Det är en trädgård i
gammal miljö med många olika rosor, en mängd
dagliljor, pioner, klematis och en stor mängd av
olika sorters perenner. Det finns också många träd,
både gamla och nyplanterade, damm, woodland.
Här intar vi bussfikat och har vårt lotteri.
Bussen avgår från Huskvarna bibliotek kl. 06:30 och vi är hemma igen ca 21:00. Resan kostar 500 kr. I resans pris ingår
entréer, lunch och eftermiddagsfika. Avgiften betalas kontant på bussen.
Säg till om du vill ha kött eller fisk och ev specialkost när du anmäler dig till resan. Vid avbeställning senare än 5 dagar
före avresan debiteras en avgift på 250 kr, som ersättning för beställd mat. Anmälan senast den 18/5-16 till Cathrin på
tel. 070-813 65 11 eller e-mail: cathrin.alpteg@telia.com
Ta med förmidagsfika!

Medlemsinformation
Medlemsavgift 100 kronor per år och hushåll inbetalas på bankgiro 5052-8702. Glöm inte att
uppge namn på inbetalningskortet! OBS nytt bankgironummer!
Anmäl din e-postadress till info@huskvarnatradgardsforening.se så får du höstprogrammet och
våra andra utskick inför aktiviteterna per mail.
Våra föreläsningar hålls i Missionskyrkan, Vintergatan 9 i Huskvarna på måndagar 19.00 om
annan plats inte anges i programmet. Entré inkl fika: 30 kr för medlem, 50 kr för icke medlem.
Vid varje träff har vi lotterier med många vinster. Bidra gärna med vinster till våra lotterier!
Använd din namnskylt vid alla våra möten så att vi lär känna varandra bättre!

Styrelsen 2016
Lovisa von Goës, ordförande
036 - 811 18
Maria Axelsson, sekreterare
076-896 75 46
Cathrin Alpteg, kassör
036 - 13 65 20
Carin Edh
036 - 13 74 04
Valberedning
Monica Ferrington, Madeleine Horngacher
Revisor
Charlotta Nell revisor, Ann Lilja suppleant

Lena Mårtensson
Marie Magnusson
Birgitta Svanberg
Kerstin Wilsson

036 - 13 47 56
036 - 14 38 36
036 - 13 61 80
036 - 914 12

Rabatter
Som medlem i Huskvarna trädgårdsförening får du rabatt hos nedanstående företag. Visa ditt
medlemskort när du handlar.

20% rabatt. Välj ”medlemskap i Huskvarna Trf” i
kassan i webshopen.

10% rabatt. Gäller inte på sorg/brud- buketter eller i
kombination med andra rabatter och erbjudanden.

www.bulbs.se

10% rabatt. Anmäl dig till Dammharmonis
medlemsbrev så får du flera erbjudanden.
www.dammharmoni.com

10 % rabatt. Rabatten gäller ej
hela kollin.

www.rudenstams.se

15% rabatt på Samuraisågar, gasolgrillar, grästrimmer
mm.
www.outdoorliving.se

10 % rabatt.

www.tusenskonablommor.se

