
 
Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll och år och sätts in på 
plusgiro 46 63 84-5.  Glöm inte att uppge namn på inbetal-
ningskortet. 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. 
Entré 30 kr för medlemmar 50 kr för icke medlemmar. 
Vi bjuder på kaffe. 
 
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 Tegnér-
gatan 8 Huskvarna kl. 19.00 om inget annat anges. Vi har 
kaffeservering vid våra möten och också tid för en prat-
stund. Glöm inte att ta med vinster till vårt lotteri. 
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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 
 
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 
 
Styrelsemedlem: Tomas Karlsson  Tel. 036-145365 
Mail: tomas@huskvarnatradgardsforening.se 
 
Valberedning: Hjördis Wenell, sammankallande Tel. 070-212 45 87   
samt Udo Hoffmann. 
 
Revisor: Bertil Badman  
 
 
 
 
 
 
 



 
Söndagen den 13 maj: Växtbyte 
Kl. 15.00  har vi växtbyte på Huskvarnas norra parkering med efter-
följande 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. Kom 
gärna i god tid så du hinner titta på de inlämnade växterna. Från Es-
planadens södra del kör du till höger in på Drottninggatan och sen till 
vänster till Trädgårdsgatan.  
 
Tisdagen den 12 juni: Trädgårdsbesök 
Vi besöker Kerstin och Gösta Holmberg och deras mycket speciella 
trädgård som ligger i Dunkehallaravinen. De bor i ett ombyggt 
kvarnhus och deras trädgård finns delvis i en ruin vid ån. Där växer 
det klängrosor, clematis, vin, magnolia, lavendel mm och Gösta har 
dessutom en hobbyodling av bonsaier. När man ser denna trädgård 
känner man sig förflyttad till Italien. Adressen är Tomtebogatan 8 
och bilen parkerar man lämpligen vid ängen nedanför Stallkvarns 
loppis. Vi träffas kl. 18.00. Ring någon i styrelsen om du vill 
samåka från Huskvarna bibliotek kl. 17.30. Vi delar på kostna-
den vid samåkning, 19:-/mil. Ta med fika! 
 
Tisdagen den 19 juni: Trädgårdsbesök 
Vi besöker Dalviks Odlarförening, ett koloniområde med 82 med-
lemmar. Där kommer vi att få höra hur det är att odla i ett koloniom-
råde och se vad som odlas där. Kör uppför Dunkehallavägen, förbi 
Dalviksringen och Rydalavägen. Fortsätt ca 150 m till och ta sedan 
till vänster in på koloniområdet. Vi träffas kl. 18.00.  
Ta med fika! 
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Program Jönköpings läns hemträdgårdsförbund. 
 
Huskvarna Trädgårdsförening är ansluten till Hemträdgårdsförbundet 
som varje år anordnar resor och aktiviteter.  Välkommen att delta! 
 
Måndagen den 16 April kl. 19:00  
Trädgårdsträff i Vaggeryds Folkes hus Henrik Valentin berättar om 
lusten att trädgårdera. Entré 100 kr inklusive fika. 
OBS! Föranmälan till Sven 0393-31390 eller Bernt 0393-10787. 
  
Tisdagen den 1 maj Kl. 11:00  
Ympningskurs i Fruktlunden, Vetlanda Alla är välkomna.  
Ingen avgift eller anmälan. 
 
Söndag till tisdag 1-3 juli Trädgårdsresa 
3 dagar i Östergötland o. Södermanland 
Vi besöker många privata trädgårdar och en plantskola. 
Resa inkl. helpension 2650:-+ ev. entréer 
(2 hotellnätter i Norrköping, 2 Frukost, 3 lunch, 2 middag o. fika) 
Upplysningar och anmälan: 
Ivar Svensson Trafik 
Tel.: 0370-860 71 
Gör din anmälan snarast . 
(Reseprogram kommer att visas på Värnamo 
trädgårdsförenings hemsida, 
http://www.comhem.se/varnamotf/ , när det blir klart) 
 
Söndagen den 12 augusti  kl. 10:00-17:00 
”Tusen Trädgårdar” (minst!) öppnas  Trädgårdsägarna håller sina 
trädgårdar öppna , både privata och  offentliga. 
 
Anmäl din trädgård till. 
www.tradgardsriket.se. eller www.tradgard.org. 
 
”Tusen Trädgårdar” är sedan tidigare ett samarbete mellan 
Gunnel Carlsons Trädgårdsriket, Studiefrämjandet, samt 
Riksförbundet Svensk Trädgård 

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



Vårens Program 
 
Måndagen den 23 januari: Årsmöte 
Efter de sedvanliga förhandlingarna blir det som 
vanligt fröbyte. Kanske har du några fröer du inte kommer att använda 
eller du kanske har tagit egna fröer som du kan dela med dig av. Vi 
kommer också att visa bilder i storbild från vår Chelsearesa och andra 
aktiviteter från året som gått. Vi bjuder på fika. 
 
Måndagen den 27 februari: Jane Engström, trädgårdsdesigner 
Vi får besök av Jane, trädgårdsdesignern som är känd från Pettsson & 
Co i radio P4 på måndagar. Hon kommer att prata om ”Tankar och 
trender vid planering av trädgården”. Här kan du kanske få idéer till 
din trädgård. Vi har också bokbyte den här kvällen. Ta med dig träd-
gårdsböcker du inte använder längre och kanske tar du med dig någon 
annan bok hem. 
 
Måndagen den 19 mars: Susanne Frölind, pelargoner 
Pelargoner är populärare än någonsin och vi har väl alla några favo-
riter. Susanne, som är kontaktombud för Pelargonförbundet i Östergöt-
lands län, kommer att visa bilder och prata om pelargoner. Hon har ev. 
även med sig en del plantor till försäljning. 
 
Lördagen den 31 mars kl. 10.00: Torvald Fälth, sättpotatis 
Även i år åker vi till Torvald utanför Malmbäck för att köpa sättpotatis. 
Han plockar fram några av de över 300 sorter han odlar. Vägbeskriv-
ning: 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 går-
den, ett gult tegelhus. Ring någon i styrelsen om du vill samåka från 
Huskvarna bibliotek kl. 09.30. 
 
Tisdagen den 24 april: Marcus Söderlind, grönsaksodling 
Grönsaksodling har blivit trendigt och alla vi som odlar grönsaker får 
massor av tips från tidningar och TV under odlingsperioden. Om man 
nu ska odla grönsaker så kan man ju odla dem ekologiskt och den här 
kvällen kommer Marcus Söderlind, som vi besökte i höstas, att prata 
om hur man gör då. Han har även med sig en del tomatplantor till för-
säljning. Gå gärna in på hans hemsida www.godatomater.se. 
 

I Samarbete med 
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RABATTER 
Följande företag lämnar rabatt till Huskvarna trädgårds- 
förenings medlemmar mot uppvisande av medlemskort. 

10% rabatt  Rabatten gäller ej hela kollin.                        

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

 
 
10% 

i Lekeryd 
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Lördagen den 26 maj: Sommarresan 
 
Årets sommarresa går till göteborgstrakten där vi ska besöka 2 träd-
gårdar, en slottspark och en plantskola. 
 
Vi kör från Huskvarna till Onsala med stopp för medtaget fika någon-
stans. Vi är framme där ca 11.00 och då ska vi gå ungefär 400 m för 
att besöka Göran och Vivan Rosander som har en fantastiskt fin träd-
gård (400 m är som från rondell till rondell på Esplanaden i Huskvar-
na). Göran  är trädgårdskonsult och har varit ordförande i Kungsbacka 
Trädgårdsförening. Trädgården är 1.000 m² men känns mycket större 
eftersom den är så innehållsrik. Där finns många trädgårdsrum och 
gångar, woodland, en näckrosdamm, en boklund, rhododendron, mag-
nolia, bärträd och en vacker vildapel samt många fina rabatter. Det är 
en trädgård som kan ge mycket inspiration! De har växter till försälj-
ning liksom en del ”trädgårdsnyttiga produkter”. Se mer på 
www.rovitradgardskonsult.com. 
 
Därefter kör vi till vackra Tjolöholms slott för att inta vår lunch i Stor-
stugan med sallad, bröd och dryck och efteråt kaffe och kaka. Efter 
lunchen tar vi en promenad i den fina slottsparken och vi hinner också 
gå till portvaktsstugan och se på planteringarna som Kungsbacka 
Trädgårdsförening står för. Slottet är vackert beläget vid havet, i en 
sänka omgiven av skyddande bergspartier. 
 
Sen kör vi vidare till Peter Korns trädgård i Eskilsby. Det är en 2 hek-
tar stor trädgård med 4.000 olika växter från alla världsdelar i olika 
biotoper, allt från öken till myrmark. Där finns stenpartier i både söder
- och norrläge, woodland, väldränerade bäddar på myren, orkidéängar 
och mycket annat. Varje år planterar han ut över 1.000 nya arter, de 
flesta planterade från frön och många är vildinsamlade från olika ex-
peditioner. Det finns också en plantskola med försäljning av ovanliga 
växter, allt från alpiner till stora träd och buskar. I samband med detta 
besök tar vi också en bussfika med frallor och kaka.  Se mer på  
www.peterkornstradgard.se  
 
 
 

Nu vänder vi hemåt igen men gör ett stopp hos Cramers Blommor i Hil-
lared, det är ca en timmes resa dit. De har ett av västsveriges största sor-
timent av sommarblommor. Det finns naturligtvis också perenner, bus-
kar, rosor, träd och gräs och dessutom en visningsträdgård med sittplat-
ser. Se www.cramersblommor.se. 
 
Huskvarna nästa. Nu kan vi ta av oss skorna, luta oss tillbaka och göra 
en plan för våra nyinköpta växter. 
 
Den här gången måste vi starta lite tidigare än vanligt. Bussen avgår 
från Huskvarna bibliotek kl. 07.00 men så är vi hemma igen ca 
19.30. Resan kostar 500:- och i resans pris ingår då också lunch och 
kvällsfika. Avgiften betalas kontant på bussen. Ta med fika till förmid-
dagens stopp.  
 
Anmälan senast den 14 maj till Cathrin Alpteg på tel. 0708-136511 
eller cathrin.alpteg@telia.com   Säg till om du vill ha specialkost vid 
beställningen. Vid för få anmälningar ställs resan in. 


