
Välkommen till 2015 års vårprogram. Vi som arbetat med detta 
program hoppas att ni medlemmar kommer att uppskatta de olika 
aktiviteterna och tar chansen att delta. Som vanligt har vi försökt  
att blanda  de olika ämnena på föredragen för att få ett så varie-
rande utbud  som möjligt. 
 
Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll och år och sätts in på plusgiro 
46 63 84-5.  Glöm inte att uppge namn på inbetalningskortet.  
Vill du ha våra e-postutskick ber vi dig skicka in din e-postadress 
till info@huskvarnatradgardsforening.se . Vill du veta mer om oss 
eller se aktuell information så kan du gå in på 
www.huskvarnatradgardsforening.se. 
 
Från och med hösten 2015 kommer höstprogramen endast skickas 
med Posten  till de som inte har e-mailadress. Vårprogrammen 
kommer som vanligt  med Posten tillsammans med ett inbetal-
ningskort. 
 
Föreläsningarna hålls i  Missionskyrkan,  med ingång från Vinter-
gatan 9 Huskvarna kl. 19.00 om inget annat anges. Glöm inte att ta 
med vinster till vårt lotteri. 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. Vi har också tid 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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   STYRELSEN 
 
 Ordförande: Lovisa von Goës Tel. 036-81118   
 Mail: lovisa@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 
 
 Programansvarig: Marie Magnusson Tel.036-143836 
 Mail: marie@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 
 
 Valberedning: Sammankallande Birgitta Svanberg 
 Udo Hoffmann Suppleant: Monica Ferington  
 
 Revisor: Charlotta Nel 
 Revisorssuppleant: Ann Lilja 



 
Måndagen den 13 april: Sara Bäckmo, 
”Skillnadens trädgård – köksträdgården, mitt od-
lingsprojekt” 
 
Sara är känd genom sin blogg, radioinslag och webb-tv. Hon är 
journalist och med i OdlingsTV där hon berättar om sin fantas-
tiska köksträdgård. I kväll ska vi få lyssna till denna idéspruta 
som ska berätta vad hon gör där. Hon brinner för att odla sina 
egna grönsaker och försöker vara så gott som självförsörjande. 
Nu kan du få tips inför odlingssäsongen! 
 
 
Lördagen den 17 maj kl. 15.00 Växtbytet  
 
Som vanligt har vi växtbytet på Husqvarnas norra parkering. Vi 
har auktion på de ovanligare växterna och avslutar med bak-
luckeloppis där du kan sälja trädgårdsprylar som du inte längre 
använder. Växtbytet är endast för medlemmar och vi har namn-
skyltskrav. Kom gärna i god tid så du hinner titta på de inläm-
nade växterna. Från Esplanadens södra del kör du till höger in 
på Drottninggatan och sen till vänster till Trädgårdsgatan. Tänk 
på miljön samåk gärna. 
 

 
Söndagen den 31 maj kl. 15.00: Anneros trädgård 
och Marie i Hattsjöhult 
 
Först åker vi till Håkan och Eva Jarl med Anneros trädgård. Det 
är en samlarträdgård med många ovanliga växter. När vi kom-
mer blommar förmodligen både vanliga och ovanliga rhodo-
dendron och azaleor samt inte minst alla orkidéerna. De har 
också växthus med många trevliga och exklusiva arter. Vägbe-
skrivning: Kör från Nässjö till Stensjön. Där tar ni av mot Säv-
sjö. Efter 6 km kommer ni till en skylt mot Möcklamo åt väns-
ter. Kör in där och fortsätt mot Äpplaholm  och strax efter är ni 
vid Annero.  
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Bussen avgår från Huskvarna bibliotek kl. 07:30. Beräknad hemkomst 
ca 21:00. Resan kostar 400kr, i resan ingår lunch och eftermiddags-
kaffe. Avgiften betalas kontant på bussen. Anmälan senast den 8 juni 
till Cathrin tel. nr 070-813 65 11 eller cathrin.alpteg@telia.com. Vid 
anmälan säg till om specialkost. Vid för få anmälningar ställs resan in. 
Vid avbeställning senare än 5 dagar före avresan debiteras en avgift på 
200 kr som ersättning för beställd mat. 
Ta med förmiddagsfika!   

ANDRA AKTIVITETER  
 

Söndagen den 28 juni: De vilda blommornas Dag 
 
Syftet med den här dagen är att människor ska få möjlighet att upp-
täcka, lära känna och glädjas åt den mångfald av vilda växter som vår 
natur bjuder på. De vilda blommornas dag startade i Danmark 1988. Se 
vad som händer i våra trakter i tidningarna dagarna innan. 
 
2 till 4 augusti : Sommarresa med Lars Tonnvik  
 
Följ med oss på en inspirerande trädgårdsresa till Dalarna. Vår ciceron 
Lars Tonnvik, från Värnamo Trädgårdsförening, har valt ut ett antal se-
värda privata trädgårdar, som erbjuder massor av vackra växter i olika 
miljöer och rum. 
 
Pris: 2 990 kr 
Ingår: Bussresa, logi i 2-bäddsrum, 2 frukostar, 3 luncher, 2 middagar, 
för- och eftermiddagsfika samtliga dagar 
Tillägg: Enkelrum 600 kr, avbeställningsskydd 100 kr, ev. entréer till 
de privata trädgårdarna. 
Välkommen med din bokning på telefon 0370-180 80 

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



Vårens  program 
Måndagen den 26 januari: Årsmöte 
 
Efter sedvanlig årsmötesförhandling blir det som vanligt fröbyte. Ta 
med dig fröer som du inte kommer att använda i år. Har du träd-
gårdsböcker och/eller trädgårdstidningar som du inte vet vad du ska 
göra med? Ta med dem och byt dem och få något ”nytt” med hem. 
Under kvällen visas bilder från året som har gått. 
 
Måndagen den 23 februari: Margareta Edqvist, 
”Krukväxter – arvet på fönsterbrädan” 
 
Margareta hjälpte POM (Programmet för Odlad Mångfald) med 
krukväxtuppropet och har provodlat och forskat kring en del av de 
släkten som kommit från allmänheten. Här kan vi få se de blommor 
som mormor och farmor pysslade om. 
 

Måndagen den 16 mars: Björn Kalin, ”Hitterosor i 
Småland” 
 
Björn är ansvarig för Rosenlunds Rosarium och där finns också Sve-
riges klonarkiv för ”hitterosor”. Den här kvällen kommer han att be-
rätta om ”hitterosor” från våra trakter. Detta är ett samarrangemang 
med Svenska Rosensällskapet. 
 
Lördagen den 28 mars kl. 10.00: Torvald Fälth,  
sättpotatis 
 
Vi åker som vanligt till Malmbäck för att köpa sättpotatis. Han 
plockar fram några av de över 300 sorterna han odlar och du plockar 
dem styckvis, några av var sort som du vill prova. Vägbeskrivning: 
Kör väg 40 mot Nässjö. 1,3 km efter avfarten mot Forserum tar ni av 
till höger mot Sjöstorp. I Sjöstorp är det skyltat mot Berg. I Norra 
Hiarum sväng vänster mot Berg och sen är det tredje gården, ett gult 
tegelhus. 

I samarbete med 
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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. 

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

Tusensköna Blommor i Lekeryd  
10% rabatt.   
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Därefter går färden till Lidens Blommor och Trädgård. En Garden center 
på 4000 m² med växter för både hem och trädgård. När vi har gjort våra in-
köp är det dags för dagens tredje stopp, lunch. 
 
Lunchen kommer att intas på Närebo restaurang strax utanför Lidköping. 
Restaurangen är i ett vinterbonat växthus. De tillagar maten i möjligaste mån 
av närproducerade råvaror. På sommaren (juni-augusti) serveras luncher di-
rekt från grillen. Här finns även en gårdsbutik med ett stort sortiment av 
närodlade produkter. Som kuriosa, är gurkan deras specialitet, som de odlar 
och lägger in. Minst sex olika egna inläggningar finns att välja mellan.   
 
Nu när vi är mätta och goa går resan vidare till Olssons Trädgård i  
Marum utanför Skara. Naturskönt belägen kuperad tomt på 5000 m2 med 
berg i dagen, omgiven av vatten från ån Flian och kräftodling. Trädgården 
innehåller en stor samling perenner, delvis etiketterade. Lite udda träd av 
bl.a. lönn, bok, ek och alm och buskar med spännande bladfärger. Här finns 
surjordspartier med rhododendron, barrväxtpartier och woodland. Flera små 
dammar och låga vattenfall. Trädgården har zon 3. 
Specialintresse minibarrväxter, har ca 400 olika, funkior och dagliljor.  
Från parkeringen vid grannens lada är det 150 meter enkel promenad till 
trädgården. 
 
Återresan till Huskvarna går via Ludvig Johansson i Häggum, Stenstorp. 
Han har en vild och stor trädgård med olika teman och områden, bl.a. 
djungel, borg, vingård. Flera dammar, vattenfall och ett rikt djurliv. Fokus 
på växter med exotisk och sydländskt känsla. Många buskar och träd, olika 
sorters bambu, roliga perenner, exotiska sommar-blommor som bananträd, 
ingefäror, taro (art i familjen kallaväxter) m.fl. I trädgården finns även vår 
DOOM, ett 50m² stort vinter isolerat växthus där han odlar exoter och grön-
saker året runt. Det finns en lägre väg till trädgården där man kommer fram 
med rullstol hyfsat enkelt. Från parkeringen vid kyrkan är det ca 50 m enkel 
promenad till trädgården.  
Vi passar på att bussfika i trädgården. Ta med något att sitta på. 
Ludvig har i år startat en plantskola, där man kan beställa bl. a ovanliga väx-
ter.Gå in på hans hemsida och titta http://www.exot.se Deadline för förbe-
ställning av växter är 28 februari. Han kommer även ta hem växter för im-
pulsköp. Han säljer även sin bok "Odla exotiskt i din trädgård". 

 
Sedan åker vi till Marie och Ronny Johansson i Hattsjöhult. De 
har ett ekologiskt lantbruk med självplock på sommaren. De od-
lar organisk-biologiskt d v s gräver så lite som möjligt och har 
jorden täckt med växter och gräsklipp. Kökslandet är på 2000 m2 

med ett 40-tal sorters grönsaker och blommor i växtzon 4-5. De 
har också en vinterträdgård med ovanliga växter. Marie får be-
rätta hur man börjar odlingsåret här. Vägbeskrivning: Kör från 
Annero till Bodafors och vidare mot Grimstorp. Mitt i Grimstorp 
tar ni höger mot Önnarp, 1,5 km. Vid ett gult hus med ladugård 
tar ni vänster och kör 300 m till ett rött hus på vänster sida. 
 
Söndagen den 14 juni kl. 15.00: Trädgårdsbesök 
 
Vi ska besöka Dennis och Marita Karlsson i Furusjö i år igen och 
hoppas på ett bättre väder i år (det kan nog inte bli sämre än förra 
året). De har en japaninspirerad trädgård på 1.500 m2 med sling-
rande grusgångar, tempelliknande byggnader, damm med z-bro 
mot onda andar, vackra stenar och egentillverkade lyktor. Där 
finns japanska lönnar, rhododendron, bambu och växter i micro-
zoner. Inträde 40:-, ta med fika. Vägbeskrivning: Kör till Habo 
och vidare mot Furusjö. Kör bort till Furusjön och ta in på Sjö-
hagavägen till vänster. Parkera ca 100 m in på den vägen. 
Tänk på miljön samåk gärna. 
 
 
SOMMARRESAN Lördagen den 27 juni 
Sommarresan i år går till Västergötland. 
Första besöket blir hos Jonas och Petra Jungslätt på Duvetorps-
vägen 10 i Lidköping som har en relativt ung villaträdgård i Lid-
köping. Här ryms både damm, vattenfall, lund och rosenrundel. 
Citat från Järpåsen Trädgårdsförening ”… trädgård som impone-
rar stort, speciellt i form och färg Intressant att titta på var bl. a 
hur han stöttade sina pioner - mycket fyndigt”. Vi får promenera 
ca 50 meter till deras trädgård. 


