STYRELSEN
Ordförande: Monica Ferrington. Tel.036-82277
Mail: monica@huskvarnatradgardsforening.se
Sekreterare: Maria Axelsson. Tel.036-53244
Mail: maria@huskvarnatradgardsforening.se
Kassör: Cathrin Alpteg. Tel.036-136520
Mail: cathrin@huskvarnatradgardsforening.se
Resor och Program: Vakant.
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: annica@huskvarnatradgardsforening.se
Valberedning: Hjördis Wenell , sammankallande. Tel. 070-212
45 87 samt Udo Hoffmann.

Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll och år och sätts in på
plusgiro 46 63 84-5.
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.
Vill du ha våra e-postutskick ber vi dig som inte skickat in
din e-postadress att göra det till
info@huskvarnatradgardsforening.se . Vill du veta mer om
oss eller se aktuell information 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 att ta med vinster till vårt lotteri.

Revisor: Bertil Badman
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Program Jönköpings läns hemträdgårdsförbund.

Lördagen den 2 april kl. 10.00: Torvald Fälth

Huskvarna Trädgårdsförening är ansluten till Hemträdgårdsförbundet, som varje år anordnar resor och aktiviteter.
Välkomna att delta.

Liksom förra året åker vi till Torvald utanför Malmbäck för
att köpa sättpotatis. Han plockar fram några av de över 300
sorter han odlar. Vägbeskrivning: Kör väg 40 (gamla
31:an) 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. Det blir även samåkning från Huskvarna bibliotek kl. 09.30.

25-27 mars. Resa till trädgårdsmässan
”Nordiska trädgårdar” i Älvsjö, Stockholm
Resa + 2 övernattningar med frukost samt entré. Pris
2.220:-. Upplysningar och bokning hos arrangören Sven
Carlssons Buss på tel. 0370-332440. Uppge ”Trädgårdsföreningen” vid bokning så får du 100:- i rabatt).

25 april. Inköpsdag kl. 10-14.00 för trädgårdsföreningar på Fagerhults plantskola 5 mil söder om
Jönköping, 2 mil norr om Värnamo. Tel. 0370-693011.

1 maj. Ympningskurs kl. 11.00 i Fruktlunden,
Vetlanda
Alla är välkomna, ingen avgift eller anmälan.

16 maj. Trädgårdsträff i Vaggeryds Folkets hus
kl. 19.00
Gemensam träff för länets alla trädgårdsföreningar. Eftersom det inte är klart med föredragshållare kommer separat
inbjudan så snart vi får besked.

Onsdagen den 20 april: 100-årsfest
20 april 1911 grundades föreningen och detta firar vi med
en fest på Tvetagården kl. 19.00. Vi bjuder på landgångar
och tårta och det blir kanske någon överraskning också.
Anmälan till Monica Ferrington, tel. 036-82277 eller mail
monicaferrington@bredband.net. Senast den 4 april.

Söndagen den 8 maj: Växtbyte
Kl. 15.00 har vi växtbyte på Huskvarnas norra parkering
med efterföljande auktion på de ovanligaste eller största
växterna. Märk gärna växterna med svenskt/latinskt namn
och ditt namn. Vi avslutar med bakluckeloppis där du kan
sälja trädgårdsprylar du inte använder. Växtbytet är endast
för medlemmar och vi har namnskyltskrav.

21 maj. Mässa på Vapnö, ”Trädgård och bostad”
Buss och entré 380:-. Upplysningar och anmälan till Sven
Carlssons Buss på 0370-332440.
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Ett stort tack till Ericsons Blommor
för fina vinster i våra lotteri.
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VÅRENS PROGRAM

I Samarbete med

3-5 juli. Trädgårdsresa, 3 dagar i Närke
Onsdagen den 26 januari: Årsmöte
Efter förhandlingarna blir det som vanligt fröbyte där vi kan
dela med oss av vårt överskott. I år kommer vi dessutom att
dela ut några specialfröer till den som vill vara med i vår tävling om ”största grönsaken” med prisutdelning i Folkets Park
i höst. (Se längre fram i programmet).

Vi besöker många privata trädgårdar och en plantskola. Resa
inkl. helpension (2 frukostar, 3 luncher, 2 middagar samt
fika) 2.580:- + ev. entréer. Upplysningar och anmälan Sven
Carlssons Buss på tel. 0370-332440.

31 juli. Öppna Trädgårdar i Huskvarna kl. 12.0016.00
Karta över trädgårdarna kommer i april.

24 sept. Äppelmarknaden i Kivik
Torsdagen den 10 februari: Kerstin Bohlin
Vi får besök av Kerstin Bohlin från Klockaregårdens trädgårdsbutik i Ör. Hon har i flera år besökt Chelsea Flower
Show i London och kommer att berätta om och visa bilder
därifrån.

Buss och entré 385:-. Upplysningar och anmälan till Sven
Carlssons Buss på 0370-332440.
RABATTER
Följande företag lämnar rabatt till Huskvarna trädgårdsförenings medlemmar mot uppvisande av medlemskort.

Måndagen den 7 mars: Lena Sofia Andersson

10% rabatt Rabatten gäller ej
hela kollin.

Snart är det dags att fylla krukor och balkonglådor med ettåriga växter! Låt dig inspireras av trädgårdsskribent Lena
Sofia Andersson och bekanta dig med nya spännande blommor. Lär dig kombinera färg och form så det blir något alldeles extra. Praktiska tips från sådd till skötsel utlovas också.
Efter föredraget finns det möjlighet att köpa Lena Sofias bok
”Sommarblommor hela säsongen” för 250:-.

10 % på hela sortimentet

10 %. Dock ej på sorg/brudbinderi eller i kombination med
andra rabatter/erbjudande.

PS. Ta även med ympkvistar, inplastade och märkta med
sortnamn.
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Söndagen den 4 september: Jubileumsfest

Trädgårdsbesök:

Söndagen den 4 september har vi hyrt Folkets Park mellan
13.00 – 17.00 för en Jubileumsfest. Då kommer Gunnel
Karlsson och Sanna Hultin att hålla ett föredrag. Vi har också bjudit in ett 25-tal trädgårdsrelaterade utställare. Det blir
ett (hoppas vi) stort växtloppis, största/längsta grönsaken,
grönsaksgubbar, ovanliga grönsaker, musik från början av
1900-talet, lotterier, avsmakningar, fika m m. Vi hoppas att
ni vill hjälpa till genom att t ex. tävla med oss, odla ovanliga
grönsaker till utställningen och att ta med vanliga och ovanliga växter till växtloppisen. Ni kanske också vill hjälpa till
med försäljningen av växter eller i lotteristånden. Vi tar
tacksamt emot all hjälp vi kan få.

Torsdagen den 26 maj: Chelsea Flower Show
Vi reser till London med Bogu-Tours (www.bogu-tours.se)
för att under två dagar besöka världens mest omtalade
trädgårdsutställning, fantastiska Chelsea Flower Show (se
separat reseprogram), med 600 utställare och 160.000 besökare. Men maj månad i London har mycket annat att bjuda på också. Ni kommer att få en lista med adresserna till
Londons vackra parker.

Torsdagen den 9 juni: Trädgårdsbesök i
Jönköping
Vi åker till Mats och Anne-Marie Anderssen på Bosshagsgatan 35B, Dalvik, Grytets trädgård. De har en stor parkliknande trädgård, ett gammalt trädgårdsmästeri, som sluttar
ner mot Dunkehallaravinen. Det är en lite vildvuxen trädgård med rododendron och azaleor. Kör uppför Dunkehallavägen , förbi Dalviksringen och ta sedan till vänster in på
Rydalavägen. Kör tills vägen tar slut i en vändplan och ta
sedan till vänster. Vi ska vara där kl.18.00. Samåkning
från biblioteket i Huskvarna kl. 17.30.

Ta med fika och när vi samåker delar vi på
kostnaden, 19 kr/mil.

4

5

