
Välkommen ll 2014 års vårprogram. 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. 
Medlemsavgi en är 100 kr/hushåll och år och sä s in på plus-
giro 46 63 84-5.  Glöm inte a  uppge namn på inbetalningskor-
tet. 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. Glöm inte a  ta 
med vinster ll vårt lo eri. Bär gärna namnskylt på föreningens 
ak viteter och på våra inköpsträffar. Allt för a  vi skall lära 
känna varandra bä re. Namnskyltshållare och namnskylt får du 
på våra möten. Vi har också d för en pratstund.  
Entré 30 kr för medlemmar 50 kr för icke medlemmar. 
På våra föreläsningar bjuder vi på kaffe. 

 Välkomna. 
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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.  

Tusensköna Blommor i Lekeryd  
10% rabatt.   



 
Måndagen den 14 april: Åke Truedsson, ”Hälsosam mat från egen 
trädgård och naturen” 
 
Den kände trädgårdsprofilen Åke Truedsson, som kanske mest är 
känd för Tomatklubben och sin medverkan i TV:s Gröna Rum, 
ska prata om mat som påverkar vår hälsa. Varför ska man odla 
sin egen mat, äta ekologiskt och hur kan man påverka sin hälsa 
genom a  äta bra mat? Han kommer a  ha med sig fröer och 
böcker. 
 
Någon gång i slutet av april början på maj: Busstur till Fagerås 
 
Vi ska försöka pricka in den när påskliljorna blommar i Fagerås. 
Där finns miljoner påskliljor och e  100-tal olika sorter. Varje år 
planteras det ut mellan 20.000 och 50.000 nya lökar på 10 tunn-
land i gammal kulturmiljö med stenmurar, stenrösen och gamla 
träd. Den som så vill kan avsluta med en kopp kaffe med våffla i 
kaféet. Vi siktar på a  göra en halvdagstur en söndag och vi 
skickar ut e  gruppmail ca 3 veckor innan det är dags och vi vet 
vilken dag och d det blir. Gör en intresseanmälan ll Carin på 
tel. 036-137404. Vill du bli uppringd så tala om det vid anmälan. 
Resan inklusive entré kostar 150:- och avgi en betalas kontant 
på bussen. 
 
Söndagen den 18 maj kl. 15.00: Växtbyte 
 
Som vanligt har vi växtbytet på Husqvarnas norra parkering. Vi 
har auk on på de ovanligare växterna och avslutar med bakluck-
eloppis där du kan sälja trädgårdsprylar som du inte längre an-
vänder. Växtbytet är endast för medlemmar och vi har namns-
kyltskrav. Kom gärna i god d så du hinner a på de inlämnade 
växterna. Från Esplanadens södra del kör du ll höger in på 
Dro ninggatan och sen ll vänster ll Trädgårdsgatan.  
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SOMMARESAN 
Lördagen den 7 juni: Sommarresan 
 
Sommarresan går i år ll Halland där vi ska besöka tre fantas ska 
trädgårdar, helt olika varandra. Någonstans längs med vägen dit 
stannar vi för en fikapaus med medhavd fika. 
 
Vårt besök i Halland börjar med e  stopp på Höråsens Plantskola. 
De har e  bre  sor ment av växter och man kan få mycket inspi-
ra on i deras olika rum som Roman ska rummet, Asia ska rum-
met, Minimalis ska rummet och e  woodland. Där finns också en 
avdelning med si platser i mysig miljö. 
 
Däre er blir det lunch på Restaurang Parasollen vid stranden 
längst ut på Ge erön. Det blir kokt kolja med räkor och vitvins-
sås, sallad, va en och kaffe med kaka.  
 
Vi ska besöka ilva och Carl-Fredrik Vallström som har en mycket 
spännande trädgård vid Bua Strand. Jag vet a  det finns de som 
kommer ihåg ilva från den som lärare på Ekhagen men sedan 30 
år llbaka bor hon naturskönt vid havet med en trädgård där det 
vilda får dominera. Som skydd mot havsvindarna finns vindpinade 
buskar och småträd och området genomkorsas av smala gångar, 
smårum och labyrinter. Där finns många sorters örter och frid-
lysta växter och längs med en bäck trivs ramslöken. Det växer 
mistlar uppe i träden och persikor, rosor, snödroppsträd, tulpan-
träd, ginko, apträd, mullbär och orkidéer trivs också här. Dessu-
tom samlar ilva på treblad. Hon kommer a  guida oss runt och 
berä a om trädgården. 
 
Lena och Benny Thuresson har en gård med mjölkdjur utanför 
Väröbacka. Runt boningshuset växer mest cypress och järnek 
men vi ska gå fram ll e  område inhägnat med staket, träd och 
buskar.  
 
 



Vårens program 
Måndagen den 27 januari: Årsmöte 
 
E er de sedvanliga förhandlingarna kommer Petra Hansson a  
prata om Östra Vä erbranterna och vad som händer där i år. 
E eråt blir det som vanligt fröbyte så ta med dig fröer som du 
inte kommer a  använda i år. Har du trädgårds dningar eller 
trädgårdsböcker som du inte kommer a  läsa mer så ta med 
dem så byter vi. Under kvällen kommer vi också a  visa bilder 
från året som gå . 
 
Måndagen den 17 februari: Henrik Bodin, nya växter 
 
Henrik kommer a  berä a om, och visa bilder på, några av alla 
de nya sorters träd och buskar som finns i växtbu kernas sor -
ment nu. Det blir även bilder på en hel del vintergröna växter 
och samtliga trivs i Södra Vä erbygden. Det kommer a  bli d 
för en frågestund också. 
 
Måndagen den 17 mars: Malin Brandt Smedberg, ”Min bisyssla” 
 
Malin är medlem i föreningen och hon kommer a  ge sin version 
av en amatörbiodlares år med bin. 
 
Lördagen den 29 mars kl. 10.00: Torvald Fälth, sättpotatis 
 
Vi åker som vanligt ll Malmbäck för a  köpa sä pota s. Han 
plockar fram några av de över 300 sorterna han odlar. Vägbe-
skrivning: Kör väg 40 mot Nässjö. 1,3 km e er avfarten mot For-
serum tar ni av ll höger mot Sjöstorp. I Sjöstorp är det skyltat 
mot Berg. I Norra Hiarum sväng vänster mot Berg och sen är det 
tredje gården, e  gult tegelhus. Ring någon i styrelsen om du 
vill samåka från Huskvarna bibliotek kl. 09.30. 
 

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

Man skjuter upp en trägrind och framför sig har man en vacker 
park, en prak ull lund på 3.500 m2 på den kuperade marken runt 
e  alekärr. Där finns en damm med tre sorters näckrosor, treblad, 
lunddockor, funkior, vivor, ljung, rododendron, azalea, en massa 
pioner och e  stenpar  med växter i knalliga färger. Akebia, träd-
pion, magnolia och jä elilja samt en samling iris ingår också i här-
ligheten. E  litet paradis ute på landet! Här tar vi också en bussfika 
och lo eriet. 
 
Curt och Birgit Eliasson i Veddige har en ovanligt innehållsrik träd-
gård, en botanisk oas. 1998 utnämnde Villaägarna den ll Hallands 
vackraste och 2009 blev den utnämnd ll Varbergs vackraste. Ni är 
kanske några av de 16.000 som besökt deras trädgård genom åren. 
De bor i e  suterränghus med e  berg draperat i grönska i bakre 
delen av trädgården. Det är en samlarträdgård med växter från jor-
dens alla hörn. De har förmodligen Sveriges största apträd, kine-
sisk mandaringran, ca 120 klema s som klänger i spaljéer och träd 
eller slingrar på marken, funkior, övervintrande passionsblommor 
och många rododendron. Där finns två dammar och e  stenpar  
med kaktusar samt flera överdådiga raba er.  
 
Bussen avgår från Huskvarna bibliotek kl. 07.30 och vi är hemma 
igen ca 20.15. Resan kostar 550:- och i resans pris ingår entréer, 
lunch och e ermiddagsfika. Avgi en betalas kontant på bussen. 
Anmälan senast den 30 maj ll Cathrin på tel. 0708-136511 eller 
e-mail: cathrin.alpteg@telia.com . Säg ll om du vill ha special-
kost eller något annat än fisk vid beställningen. Vid för få anmäl-
ningar ställs resan in. Vid avbeställning senare än 5 dagar före 
avresan debiteras en avgi  på 250:- som ersä ning för beställd 
mat . Ta med förmiddagsfika!  
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Vi försöker a  samåka så mycket som möjligt och kör från Huskvar-
na bibliotek kl. 15.15! Vägbeskrivning: Kör ll VIP-rondellen i Mull-
sjö där vi samlas för gemensam färd vidare. Vi kör mot Falköping i 
3,2 km ll Mullsjö Norra Industriområde där vi tar ll höger. Sedan 
kör vi 25 m och tar ll vänster mot Gålleryd/Vasen och följer vägen i 
2,3 km och kan då inte missa den här trädgården. 

 
 
 

 

Torsdagen den 29 maj kl. 15.00: Studiebesök hos Dammharmoni  
 
Här kan du få inspira on ll hur du ska anlägga eller få ut mer av 
din befintliga damm. Under besöket ar vi på de tre visningsdam-
marna i olika s lar och ser hur broar, si platser, figurer och belys-
ningar kan förhöja och sam digt ge ännu mer glädje av va en i 
trädgården. Det finns även olika typer av va enfall och du får råd 
om anläggning och skötsel av en damm. Under rundturen kan du 
ställa frågor om dammar, bäckar och vad du ska tänka på om du 
vill ha fisk i dammen. Ta med fika! Vägbeskrivning: Ta E4 mot Gö-
teborg och följ skyltar ll väg 26/47 mot Mariestad och Mullsjö. 
Vid VIP-motellet, ta höger mot Mullsjö. Vid nästa rondell, ta av 
mot Statoilmacken på höger sida. E er 700 m, ta höger upp på 
Bosebyleden (Gravsjö) och sedan första vänster in på Silvers väg. 
E er första vägbulan, vänster in på Sälggatan. Dammharmoni lig-
ger i nedersta högra hörnet, hus nr 16. 
 
Lördagen den 28 juni kl. 15.00: Trädgårdsbesök 
 
Vi ska besöka Dennis och Marita Karlsson i Furusjö. De har en ja-
paninspirerad trädgård på 1.500 m2 med slingrande grusgångar, 
tempelliknande byggnader, damm med z-bro mot onda andar, 
vackra stenar och egen llverkade lyktor. Där finns japanska lönnar, 
rododendron, bambu och växter i microzoner. Inträde 40:-, ta med 
fika. Vägbeskrivning: Kör ll Habo och vidare mot Furusjö. Ta där 

ll vänster in på Storgatan och sedan höger ll Envägen 14.  
 
Söndagen den 20 juli kl. 16.00: Trädgårdsbesök 
 
Vi ska ll Bernt och Astrid Schumacher som bor en bra bit ut i sko-
gen i Vasen utanför Mullsjö. Det är en mycket speciell trädgård 
med snirkliga grus- och stengångar och stenpar erna klär in och 
markerar nivåskillnaderna. Men framför allt har de massor av 
formklippta granar, tallar och enar med marktäckande underplan-
teringar. Det finns också två lusthus i den stora trädgården. Ta 
med fika.  
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