
Välkommen till 2013 års vårprogram. Vi som arbetat med detta pro-
gram hoppas att ni medlemmar kommer att uppskatta de olika aktivite-
terna och tar chansen att delta. Som vanligt har vi försökt  att blanda  
de olika ämnena på föredragen för att få ett så varierande 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. Bär gärna 
namnskylt på föreningens aktiviteter och på våra inköpsträffar. Allt för 
att vi skall lära känna varandra bättre. Namnskyltshållare och namn-
skylt får du på våra möten. 
Entré 30 kr för medlemmar 50 kr för icke medlemmar. 
På våra föreläsningar bjuder vi 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 Tegnérgatan 8 
Huskvarna kl. 19.00 om inget annat anges. Vi har kaffeservering vid 
våra möten och också tid för en pratstund. Glöm inte att ta med vinster 
till vårt lotteri. 

8 1 

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: Göran Wester sammankallande. 
samt Udo Hoffmann. 
 
Revisor: Bertil Badman  
 
 
 
 
 
 
 



 Måndagen den 22 april: Marcus Söderlind, örter och vitlök 
 
Det är roligt att odla – och det har blivit inne även bland de yngre att odla 
sina egna grönsaker och inte minst kryddor. Det finns en massa kryddörter 
att odla och mängder av olika basilika-, timjan- och myntasorter t ex. Har ni 
förresten provat olivört, en liten gracil växt som smakar oliv. Vi får se vad 
Marcus har med sig den här gången men förra året hade han med sig mas-
sor av växter till försäljning. 
 
Torsdagen den 2 maj kl. 18.00: Peter Englander 
Blomsterlandet och Huskvarna Trädgårdsförening har tillsammans bjudit in 
Peter Englander till Blomsterlandet. Han håller ett föredrag om medelhavs-
växter och hur vi kan odla och ta hand om söderns växter. Peter Englander 
kunde vi nyligen se på TV i Trädgårdstoppen tillsammans med Doreen 
Månsson. Annars är han mest känd för ”Apotekarns Trädgård” i Sim-
rishamn. Blomsterlandet har till dess tagit hem ett brett sortiment av medel-
havsväxter som t ex palmer, fikon, citrusväxter och oliv men också en hel 
del ovanligare växter. Vi kommer att få boka plats. Detta återkommer vi till 
senare via gruppmail och information på våra möten när vi har kommit 
längre i planeringen. Men ni kan redan nu göra en notering i almanackan. 

Söndagen den 5 maj kl. 15.00: Växtbyte 
 
Som vanligt har vi växtbytet på Husqvarnas norra parkering. Vi har auktion 
på de ovanligare växterna och avslutar med bakluckeloppis där du kan sälja 
trädgårdsprylar som du inte längre använder. Växtbytet är endast för med-
lemmar och vi har namnskyltskrav. Kom gärna i god tid så du hinner titta 
på de inlämnade växterna. Från Esplanadens södra del kör du till höger in 
på Drottninggatan och sen till vänster till Trädgårdsgatan (ett passande 
namn). 
 
Måndagen den 20 maj kl. 18.00: Stensholms Trädgård 
 
Vi besöker Anica och Ronny Dahlander som förra året öppnade en vis-
ningsträdgård med försäljning av träd och buskar, trädgårdsdekorationer 
och över 120 olika sorters perenner från det nybyggda perennhuset. Framåt 
hösten säljer de också grönsaker från de egna odlingarna. Detta är ett par 
som verkar ha hur mycket energi som helst och när vi kommer har de dess-
utom lovat att bjuda på lite mingelmat! Vägbeskrivning: Kör till Forserum 
och fortsätt ca 10 km på gamla Nässjövägen så kommer ni att se vår skylt. 
 

6 3 

 
Vi det här laget är vi nog nöjda med att få sätta oss i bussen och åka hem 
till Huskvarna igen. 
 
Bussen avgår från Huskvarna bibliotek kl. 08.00 och vi är hemma igen 
ca 18.00. Resan kostar 400 kr och i resans pris ingår lunch och efter-
middagsfika. Avgiften betalas kontant på bussen. Anmälan senast den 
3 Juni till Cathrin Alpteg på tel. 0708-136511 eller  
E-mail: cathrin.alpteg@telia.com    
Säg till om du vill ha specialkost vid beställningen. Vid för få anmäl-
ningar ställs resan in. Vid avbeställning senare än 5 dagar före avresan 
debiteras en avgift på 250:- som ersättning för beställd mat. 
 
Ta med förmiddagsfika! 



VÅRENS PROGRAM 
 
Måndagen den 21 januari: Årsmöte 
 
Efter de sedvanliga förhandlingarna blir det som vanligt fröbyte. Ta med dig 
fröer som du inte kommer att använda i år. Ta också med dig kokböcker/
receptböcker som du inte använder längre. Det kan vara recept på mat, bröd, 
kakor, bär o s v. Men helst lite nyare böcker. Vi kommer under kvällen att 
visa bilder från året som gått. 
 
Måndagen den 18 februari: Gesneriasterna, Lena Svensson 
 
Gesneriasterna är föreningen för alla som gillar blommor från växtfamiljen 
gloxiniaväxter som t ex. saintpaulia, ampelfackla, eldranka, kopparblad, narr-
huva, femöring, gloxinia och kornettblomma. Gesneriasterna ordnar bytes-
träffar där man kan byta eller köpa de här krukväxterna. Lena kommer att 
visa bilder och berätta mer och hon kommer att ha med sig vad som finns för 
årstiden, förmodligen rhizomer. Se mer på www.gesneriasterna.se. 
 
Måndagen den 11 mars: Anders ”Jord i hatten” Kjellsson 
 
Anders känner vi igen från Allt Om Trädgård där han är en av trädgårdsex-
perterna som svarar på läsarfrågor. Han har specialiserat sig på det ätbara i en 
trädgård och startade för ett antal år sedan ”Ensamma Trädets Plantskola”. I 
webshopen kan vi hitta växter som inte finns i de vanliga plantskolorna, väx-
ter som vi kanske inte ens har hört talas om men som kan odlas i Sverige – 
och de är ätbara. Anders är landskapsingenjör och författare och han kom 
2012 ut med boken ”Skörda nya smaker” som han kommer att signera under 
kvällen. Ev. har han något att provsmaka och han arbetar ofta med dofter och 
ljud för att förstärka upplevelser. Vi får se vad som kommer att hända. 
Se mer på www.ensammatradetsplantskola.se. 
 
Lördagen den 6 april 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. 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. Ring någon i styrelsen om du vill 
samåka från Huskvarna bibliotek kl. 09.30. 
 

I Samarbete med 
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10% rabatt  Rabatten gäller ej hela kollin.  
http://www.rudenstam.se/ 
 

10 %. Rabatt . Anmäl dig ll Dammharmonis medlemsbrev   
på www.dammharmoni.com så kan du  som medlem i Hus-
kvarna trädgårdsförening få mer erbjudande.    
Tel.0704-324461 Mail:  info@dammharmoni.com 

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 web-
shop på Bulbs.se 

10 %. Dock ej på sorg/brud- 
binderi eller i kombination med andra rabatter/
erbjudande. 
 
http://www.curenstamsblommor.se/ 

5% raba  på köp över 1000:-  
h p://www.lumieres.se/ 
 
Moliden 12        555 92 JÖNKÖPING 
E-post tor@lumieres.se      Tel 0733-64 79 15 

15% raba   på professionella beskä-
ringssågar Samuari från Japan.      
h p://www.outdoorliving.se, mber-cut.com 
Postadress: Box 264, 561 23  Huskvarna,  
Besöksadress: Engelbrektsgatan 3, 561 32 Huskvarna 
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Måndagen den 10 juni kl. 18.00: Trädgårdsbesök 
 
Vi besöker Nisse Wetterbratt och hans parkträdgård bland fruktodlingarna i 
Gisebo, en plats med makalös utsikt över södra vätterbygden. Bratta är en fd 
handelsträdgård med anor från 1800-talet där hälften idag är äppelträdgård 
och resten parkträdgård anlagd från år 2000 och framåt. Här finns perennpar-
tier, men framförallt buskar och träd av olika slag som kaukasisk vingnöt, 
ginkgo, parkaralia, narrbuske, korstörne, ambraträd, gudaträd m fl som trivs 
här tack vare det gynnsamma klimatet vid Vättern. Vi har också möjlighet att 
se en konstutställning i magasinet med Nisse Wetterbratts målningar på te-
mat trädgård, landskap och natur. Vägbeskrivning: Kör ”gamla riksettan” 
från Huskvarna norrut mot Skärstad. Vid Gisebo ta av till vänster mot Vista-
kulle och åk ca 1 km. Bratta ligger vid Vistakullevägen direkt efter Ru-
denstams Parti. Vi försöker samåka så mycket som möjligt och kör från 
Huskvarna bibliotek kl. 17.45. Ta med fika! 
 
 
 

Lördagen den 8 juni: Sommarresan 
Sommarresan går i år till Ulricehamnstrakten. Eftersom det inte är så långt att 
åka hinner vi besöka fyra trädgårdar. Vi kör från Huskvarna till Ulricehamn, 
Lassalyckan, där vi börjar med en medtagen fika. Sen går vi ett 100-tal meter 
så är vi hos Sven och Inger Frändås. De besökte oss som föreläsare 2006 med 
”En lund i trädgården”. Men nu ska vi på plats se deras trädgård med många 
ovanliga träd och buskar men inte minst nunneört, lökväxter, sippor, skunk-
kalla, hundtandsliljor, sippor m.m. Ev. finns det en del till försäljning. 
 
Sen kör vi till Bo och Birgitta Rydén på Hedegården. De har en skogstomt på 
ca 5.000 m2  med specialitet rododendron och azaleor. Det är en naturtomt 
och man ser terrängen som en tillgång. Där finns sluttningar med stora sten-
block och man kan gå på stigar och i naturstenstrappor. Bland perennerna do-
minerar lundväxter som ett tjugotal olika treblad, egenodlade lunddockor, 
pioner, buskpioner, magnolior, lönnar och vildväxande blommor. De kommer 
att ha lite plantor från egna frösådder till försäljning. Se mer på 
www.biboryd.se. 
 
Nu är vi förmodligen hungriga och kör till Hotell Bogesund i Ulricehamn för 
att inta vår lunch. Det är ett 4-stjärningt hotell med utsikt över Åsunden. Här 
får vi lunch med sallad, bröd och dryck samt efteråt kaffe. Se mer på 
www.hotellbogesund.se. 
 
Efter lunchen kör vi till Sven-Gunnar (ordf. i Ulricehamns Trädgårdsför-
ening) och Margoth Josefsson i Högryd. De har en stor lantlig trädgård och 
samlar bl a på lökväxter, gammaldags rosor, vallmo och akleja. De har flera 
rabatter som är färgstämda i t ex gult/rött, blått/vitt eller bara gula nyanser. 
 
Vidare till Birgitta och Yngve Målberg i Dannike. De har en trädgård på 1200 
m2 i en norrsluttning ner mot Rammsjön. Där finns ca 200 funkior, clematis, 
hortensia, pioner samt vivor, lökar, julrosor och de samlar på sippor som vi 
förmodligen ska kunna se då. Vi kan följa slingrande gångar och det finns 
många fina sittplatser. Ev. finns det lite plantor till försäljning. 
 
På begäran åker vi även i år till Cramers Blommor i Hillared som har ett 
mycket stort utbud av växter i alla former. De har Västsveriges största utbud 
av sommarblommor men också perenner, buskar, träd, rosor, gräs m.m samt 
en visningsträdgård med sittplatser. Här kommer vi också att bjuda på efter-
middagsfika och ha dragning på lotteriet. Vi kommer att ha mer tid på oss i år 
eftersom det är sista stoppet. Se mer på www.cramersblommor.com. 

 
 

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

Använd alltid akrylatbensin i din trädgård, Alkrylatbensin  är 99% re-
nare än vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin och miljö. 
Bränsle för folk som bryr sig helt enkelt. 


