
Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll och år och sätts in på plusgiro  
46 63 84-5. Frågor om medlemskapet besvaras av styrelsen.  
Ring eller maila gärna info@huskvarnatradgardsforening.se 
Bär gärna namnskylt på föreningens aktiviteter och på inköpsträffar. 
Allt för att vi skall lära känna varandra bättre. Namnskyltshållare och 
namnskylt får du på våra möten. 
 
Vill du visa din trädgård för föreningens medlemmar i aug/sep. Hör 
av dig till någon i styrelsen! 
För mer information se www.huskvarnatradgardsforening.se 

8 1 

Vårens aktiviteter på Blomsterlandet                                          
 

Lör 17 april 
Vi får besök av Pilar från Pelargonmuseum i Bodafors. 
Undrar du över något om pelargonior lovar vi att du får 
svar! 
 Hon visar delar av Nationalsamlingen av pelargonior.  
årt sortiment av pelargonia har aldrig varit större! 
 
Lör 8 maj 
Odlingssäsongen för grönsaker drar igång och för bästa resultat bör man komma 
igång med tomaterna nu. Vårt utbud av tomatplantor är i år minst sagt imponeran-
de med många sorter som aldrig odlats i stor skala tidigare. Vi har valt ett sortiment 
och lagt fokus på GOD SMAK samt spännande form och färg. Vår erfarna personal 
ser till att du kommer igång på bästa sätt med råd om allt från uppbindning till göd-
ning. 
 
Fre 14-Lör 15 maj 
TRÄDGÅRDSHELG MED FANTASTISKA AKTIVITETER OCH ERBJUDANDEN! 
Mikael Andersson brinner för att fler ska våga prova att odla orkidéer och 
”köttätaren” Sarracenia i sina trädgårdar. Han delar med sig om sin kunskap om 
dessa växter samt ger dig rätt förutsättningar för att komma igång. Mikael finns i 
butiken både fredag och lördag. 
 
Stefan Grindeskog har medelhavsväxter i svenskt klimat som specialitet. Stefan ger 
dig tips om hur du lyckas och berättar gärna om sina erfarenheter. Vi erbjuder mas-
sor av medelhavsväxter till finfina priser. Olivträd, agave, ormbunksträd och olika 
palmer är bara några av de växter vi erbjuder. 
 
Trenden att odla kryddväxter har aldrig varit större. Under lördagen får vi besök av 
Gunilla Fransson och hon visar hur du på bästa sätt tar tillvara skörden. Provsmak-
ning av pesto och andra läckerheter. 
 
Huskvarna Trädgårdsförening finns på plats båda dagarna för att informera om sin 
verksamhet. 
 
Under båda dagarna kommer vi vid fasta tidpunkter erbjuda trädgårdsväxter till 
makalösa priser. Chans till fantastiska fynd utlovas! 
För mer info om dessa erbjudanden se annonsering i dagspress i maj. 
 
Välkommen till din trädgårdsbutik! 
Blomsterlandet i Jönköping 
036-2929910 

Annons 



VÅRENS PROGRAM    
Vårens program    
Föreläsningarna hålls i Frälsningsarméns lokaler på 
Tegnérgatan 8 klockan 19:00 om inget annat anges. 
Glöm inte att ta med vinster till vårt lotteri. Entré:30 
kr., icke-medlemmar 50 kr. Föreningen bjuder på fika. 
                                       
Torsdagen den 4 februari: Årsmöte för år 2009 
Efter sedvanliga förhandlingar blir det fröbyte där vi kommer att dela med 
oss av fröer vi har för många av eller fröer som vi vet att vi inte kommer att 
använda igen. Men du är välkommen även utan fröer. Bilder från 2009 års 
aktiviteter rullar på vår dator. 
 
Måndagen den 1 mars: Niklas Johansson, Biologisk mångfald 
Det är viktigt att hejda förlusten av den biologiska mångfalden. I takt med att 
åkerholmar, hagar, öppna diken m.m. har tagits bort har många arter av fåg-
lar, humlor, fjärilar och blommor försvunnit. Men vi som har trädgårdar kan 
göra mycket för att gynna mångfalden och i gengäld få en bättre pollinering 
och hjälp att hålla skadegörarna i schack. Niklas Johansson från Länsstyrel-
sen kommer att ge oss råd om hur vi ska göra och också att visa bilder. Det 
finns nu i handeln många sorters insektsholkar och Niklas kommer att ta med 
sig biholkar som det skrivs så mycket om. 
 
Måndagen den 22 mars: Inger Runesson, Ängsväxter 
Att man kan ha ängsväxter i trädgården också kunde man se på Chelsea  Flo-
wer Show förra året. Många av våra trädgårdsväxter är ju också förädlade 
ängsväxter. Det finns torrängar, fuktängar, skogsängar, havsängar, ängar med 
fjärilsväxter m.fl. och Inger Runesson från Pratensis AB kommer att berätta 
hur man anlägger en äng i trädgården och hur man sköter den. Hon kommer 
också att visa bilder på olika typer av ängar och har med sig fröblandningar. 
Det finns också färdiga ”frötapeter” om man vill göra det enkelt för sig. Om 
inte vintern varit för svår tar hon med sig ängsplantor. 
 
Lördagen den 10 april:  Till Torvald Fälth, Potatis  
Vi åker till Torvald Fälth, Berg, Malmbäck för att inhandla sättpotatis (och 
även kokpotatis) ur hans stora sortiment på över 300 sorter. För att göra det 
hanterbart väljer dock Torvald ut ett flertal som han rekommenderar och tar 
fram till oss. Vägbeskrningning: Åk över Tenhult mot Nässjö. Ca 1,3 km ef-
ter att ni passerat avfarten till Forserum finns en annan avfart mot Sjöstorp. 
Sväng där. Därifrån är det skyltat mot Berg.  I N. Hiarum svänger man väns-
ter (skyltat mot Berg) och sen är det på tredje stället. Ett gult tegelhus.  
Samåkning från Huskvarnabibliotek kl. 10.30. 
 

I Samarbete med 
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Ordförande: Monica Ferrington. Tel.036-82277 
Mail: monica@huskvarnatradgardsforening.se 
 
Sekreterare: Catharina Åstrand. Tel.036-136585 
Mail: catharina@huskvarnatradgardsforening.se 
 
Kassör: Cathrin Alpteg. Tel.036-136520 Mail: 
cathrin@huskvarnatradgardsforening.se 
 
Resor och Program: Anne-Marie Nordqvist. Tel.036-379459 
Mail: anne-marie@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: an-
nica@huskvarnatradgardsforening.se 
 
Valberedning: Elisabeth Kohlin. sammankallande. Tel. 036-141344 
Udo Hoffmann. 
 
Revisor: :Gunnar Gregefors 

10 % på hela sortimentet    
10% rabatt  Rabatten                         

gäller ej hela kollin. 

Följande företag lämnar rabatt till Huskvarna trädgårdsförening vid uppvisande 
av medlemskort 

10 %. Dock ej på sorg/brud- 
binderi eller i kombination 
med andra rabatter/
erbjudande. 



Måndagen den 26 april: Magnus Engstedt, Bär 
Magnus Engstedt är bärrådgivare på Länsstyrelsen och presstalesman för 
Bärfrämjandet. Han kommer att prata om ”Modern bärodling- nya sorter 
och planttyper samt hur man kan sprida odlingen över säsongen”.  Det har 
de senaste åren tagits fram många nya sorter som är både mer resistenta och 
härdigare och det finns även en hel del sorter som mognar på hösten. De 
kan ofta klara sig utan att angripas av ohyra. Vi kommer att bjuda på smak-
prov på lite ovanligare bär, sylt och saft. 
 
Tisdagen den 18 maj: Växtbyte  
Kl. 18.00 har vi växtbyte på Huskvarnas norra parkering. Därefter har vi 
auktion på de ovanligaste, största eller bästa plantorna. Märk växterna med 
svenskt och ev. vetenskapligt namn och givare. Endast medlemmar. Namn-
skyltskrav! Vi avslutar med bakluckeloppis. Ta med dina trädgårdssaker du 
vill bli av med. 
 
Nyhet! 
I år kommer inget sommarprogram utan sommaraktiviteterna läggs i vår- 
och höstprogrammet. Vid trädgårdsbesök: Ta med fika och när vi sam-
åker delar vi på kostnaden , 19kr/mil. 
 
Tisdagen den 8 juni: Trädgårdsbesök i Mullsjö 
Vi gör ett trädgårdsbesök hos Roland och Gunilla Färlind på Rönngatan 16 
i Mullsjö. De har många olika slags växter och de har samlat många av väx-
terna i planteringar runt en damm med fisk i. Vi har blivit rekommenderade 
att titta på den här trädgården av en av våra medlemmar. Vägbeskrivning: 
Kör Falköpingsvägen till Mullsjö och sväng höger vid Bosebyleden. Strax 
därefter vänster till Silvers väg och vänster igen till Rönngatan . Tel.nr 
0392-31783. Samåkning från Huskvarna Bibliotek kl. 17.30. 
 
Onsdagen den 16 juni: Trädgårdsbesök i Mårtenstorp, Skärstad 
Vår nya styrelsemedlem Maria Axelsson visar sin trädgård i Mårtenstorp 
utanför Skärstad. Där har hon en trädgård i kuperad terräng och den går 
delvis ut i naturen. Om man följer en stig uppför en liten backe har man en 
fin utsiktsplats över trädgården Hon har många aklejor, rododendron och 
pioner och har vi tur kanske vi får se hennes stora gullregn i blom. Vägbe-
skrivning: Kör till början av Skärstad och ta till vänster mot Hillinge. Kör 2 
km till en 3-vägskorsning och ta där vänster mot Mårtenstorp. Efter 2 km 
först upp och sedan nerför en backe. Där ligger ett hus till vänster med ett 
dubbelgarage med blå dörrar. Samåkning från Huskvarna bibliotek kl. 
17.30 
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Program Jönköpings läns hemträdgårdsförbund 
 
Huskvarna Trädgårdsförening är ansluten till Hemträdgårdsförbundet, som 
varje år anordnar resor och aktiviteter. Välkomna att delta. 
 
Resa till trädgårdsmässan 2010 Nordiska trädgårdar 
Stockholm Älvsjö 9-11 april Pris 2040 kr (resa+ 2 övernattningar+2 frukost 
+ entré) 
Upplysningar och bokningar hos arrangören Sven Carlsson Buss Tel: 0370-
332440 
 
Inköpsdag 
5 april Klockan 10:00-14:00 
För trädgårdsföreningar 
På Fagerhults Plantskola tel. 0370-693011 (2 mil norr om Värnamo) 
 
Ympningskurs 
1 maj  klockan 11:00 
I fruktlunden, Vetlanda 
Alla är välkomna. Ingen avgift. 
 
Medlemskväll 
En träff för föreningarnas alla medlemmar. 
Måndag 10 maj  klockan 19:00 Vaggeryds Folkets Hus 
Föreläsare: Gustav Mandelmann  
 
Runt Vänern.  Trädgårdsresa 3 dagar 4-6 juli 
Vi besöker många privata trädgårdar och plantskolor. 
Resa inkl. helpension 2400 kr+ ev. entréer (2 frukost, 3 lunch, 2 middag o. 
fika). Gör din anmälan snarast. 
Upplysningar och anmälan Sven Carlsson Buss Tel: 0370-332440 
 
Öppna trädgårdar i Vaggeryd 
31 juli kl. 11:00-15:00 
(karta över trädgårdar kommer i april) 
 
Hem och trädgård 
Trädgårdsmässa på VAPNÖ 15 maj 
Buss o entré:  Pris 380 kronor 
Upplysningar och anmälan Sven Carlsson Buss Tel: 0370-332440 
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Trädgårdsresa: Lördagen den 5 juni  
 
Sommarens resa går till Östergötland där vi ska besöka tre trädgårdar och 
en plantskola. 
 
Vi kör från Huskvarna direkt till Billbäcks plantskola i Svärtinge utanför 
Norrköping. Det är en välsorterad plantskola med visningsträdgård indelad 
i flera rum och ett café med hembakat bröd. Där kan vi köpa eller inta vårt 
eget förmiddagskaffe. Se www.billbacks.se. 
 
När vi har handlat färdigt beger vi oss söderut igen, till Borensbergs Gästgi-
varegård. Det är ett av Sveriges äldsta gästgiverier och det ligger vid en 
gammal stenbro vid Motala Ström och Göta kanal. Där intar vi vår lunch 
med sallad, bröd och dryck och efteråt kaffe och kaka. 
 
Efter lunchen kör vi till Kulla Fridhem utanför Fornåsa där vi besöker Ag-
neta Lundqvist och Ulf Johansson och deras japaninspirerade 3 000 m² sto-
ra trädgård med samlarväxter. Där kan vi se Orientdalen och Engelska per-
golan. De är trädgårdsamatörer och provodlar magnolior och rododendron. 
De har plantor till försäljning. 
 
Därefter besöker vi Tore och Marianne Eek i Älvan utanför Fornåsa. De har 
ca 1 000 perenner i sin 2 000 m² stora trädgård med bl.a. stenparti, dammar, 
exotiska träd och buskar t.ex. tulpanträd, medelhavsväxter, trädpioner, ro-
sor, pioner, mullbär m.m. Även de kommer att ha växter till salu och de har 
också en loppisbutik. 
 
Vi avslutar med att köra till trakten mellan Omberg och Tåkern där vi ska 
besöka Kjell och Lisbeth Antonsson på Dagsmosse. De har märkligt nog 
sin sommarbostad placerad på mossen och det gungar lite under fötterna 
när man går där. Trädgården, i växtzon II, har ca 2 000 samlarväxter och 
naturligtvis många surjords- och lundväxter, gunnera m.m. De kommer för-
modligen också att ha en del plantor till försäljning. 
 
Sen är det dags för hemfärd till Huskvarna igen. 
 
Vi har inte gjort buss- och mat beställningar ännu men vi beräknar kostna-
den till ca 400:-.  I resans pris ingår lunch och eftermiddagsfika. Avgiften 
betalas kontant på bussen. Försök ha jämna pengar. Medtag gärna eget för-
middagsfika och staplingsbara backar att ställa de inköpta växterna i så kan 
vi få plats med mer i lastutrymmet.  

År 2011 firar Huskvarna Trädgårdsförening 100 år 
 
Nästa år fyller vår förening 100 år. Det ska vi naturligtvis fira. Därför söker 
vi nu förslag på hur vi ska fira samt medlemmar som är intresserade att 
ingå i en planeringsgrupp för detta eller som vill delta i arrangemanget på 
annat sätt. Samtidigt firar Huskvarna 100 år som stad. Kanske kan vi ha 
vårt jubileum i samband med deras firande. Anmäl ditt intresse till någon i 
styrelsen eller på info@huskvarnatradgardsforening.se. 

Anmälan tidigast 1 mars och senast 7 maj till Anne-Marie Nordqvist, anne-
marie@huskvarnatradgardsforening.se eller på tel. 036-37 94 59 
(eftermiddag eller kvällstid). Säg till om specialkost önskas. Anmälan är bin-
dande. 
Avgång från Huskvarna bibliotek kl. 08.00 och hemkomst kl. 21.30. Vid för 
få anmälningar ställs resan in. 

För att spara på miljö och kostnader för föreningen ber vi er som inte skickat 
in er mailadress göra detta på följande adress. 
info@huskvarnatradgardsforening.se  
 
Vårprogrammet finns också för   nedladdning på vår hemsida.  http://
huskvarnatradgardsforening.se 
 

 


