
PROGRAM VÅREN 2022
Huskvarna trädgårdsförening

ÅRSMÖTE
Måndag 7 mars  2022 18.30 
Vi håller årsmöte 18.30. Årsmötet avser verksamhetsåren 2020 och 2021. 
OBS tiden. Handlingar till årsmötet finns på vår hemsida under fliken 
”Medlem”.

Hur man anlägger en trädgård
Måndag 7 mars 2022 19.00

Bengt Tonnvik kommer till oss och berättar om hur man anlägger en lättskött 
och naturlig trädgård. Med bilder i huvudsak från sin egen trädgård visar han 
hur man kan få till en lättskött och naturlik trädgård. Han kommer att berätta 
om varför man har  olika rum i trädgården, hur man hanterar nivåskillnader, 
hur man kan förbättra växtzoner och en mängd andra saker.

Dags att köpa sättpotatis
Lördagen 9 arpil 2022 10.00

Potatiskungen Torvald Fälth hälsar oss välkomna att köpa årets sättpotatis. 
Han erbjuder minst 300 sorter att välja på. En del sorter är unika så de kan du 
inte få tag i någon annanstans.
Potatisen kan köpas styckvis.
Vägbeskrivning:
Kör väg 40 mot Nässjö. 1,3 km efter avfarten mot Forserum tag hö mot Sjöstorp. I 
Sjöstorp fortsätt mot Berg. I Norra Hiarum tag vä mot Berg. Efter att du svängt är det 
3:e gården på vä sida, ett gult tegelhus. 

Vilda och tama orkidéer
Måndagen 11 april 2022 19.00

Svante Malmgren från Falköping har odlat orkidéer i hela sitt liv. Svante har 
också tagit fram egna sorter bland annat en som han uppkallat efter sin fru Ulla
Silkens.

Han kommer till oss och berättar om sitt stora intresse och delar med sig av 
sin kunskap.

Växtbyte
Söndagen 15 maj 2022 15.00

Dags igen för det återkommande växtbytet då de flesta av oss kommer hem 
med mer än det vi bär dit. Vi byter växter, auktionerar ut rariteterna och 
avslutar med bakluckeloppis som vanligt.

Märk både växterna och dig själv.

Vägbeskrivning: 
Från Esplanaden i Huskvarna, tag höger in på Drottninggatan, sedan vänster 
till Trädgårdsgatan. 
Växtbytet hålls på Husqvarnas norra parkering

OBS. Endast för medlemmar!



Information om våra aktiviteter
Våra föreläsningar hålls i Equmeniakyrkan, Vintergatan 9 i Huskvarna på måndagar 19.00 om annan plats och tid inte 
anges i programmet. 

Entré inkl fika: 40 kr för medlem, 60 kr för icke medlem. Vi tar endast emot sedlar.
Vid varje träff har vi lotterier med många vinster. Bidra gärna med vinster till våra lotterier! 

Det går att betala inträde och lotter med  Swish  nr 123 199 88 06

Efterlysning
Har du tips om någon som vill visa sin trädgård eller 
kanske du själv är sugen på att göra det? Kom ihåg att vi 
alla är glada amatörer och att det inte alls behöver
vara tipp topp. Prata med någon i styrelsen!! Ett varmt tack till Blomsterlandet för bidrag till  fina 

vinster i våra lotterier.

Medlemsinformation Styrelsen 2022
Medlemsavgift 100 kronor per år och hushåll inbetalas på bankgiro 
5052-8702.   Glöm inte att uppge namn, adress, e-post och telefon vid 
betalning!  När du betalar din medlemsavgift godkänner du samtidigt 
att dina uppgifter sparas i föreningens medlemsregister. Vid våra 
träffar tar vi fotografier, dessa använder vi på vår hemsida och i våra 
utskick. Betala årsavgiften så snart som möjligt!

Program och årsmärken kommer att delas ut vid årsmötet.
Vi kommer att skicka brev med program och årsmärke till de som inte 
besökt årsmötet. 

Anmäl din e-postadress till info@huskvarnatradgardsforening.se så får
du programmet och våra andra utskick inför aktiviteterna per mail. 

Lovisa von Goës, ordförande  070-7354309
Gudrun Engman, sekreterare 073-9757411
Marie Magnusson, kassör       070 -6480494
Lena Andersson
Elisabet Ekman
Ulla Nilsson 
Birgitta Waltersson

Revisorer
Cathrin Alpteg, revisor 
Charlotta Nell, suppleant

Läs mer på  www.huskvarnatradgardsforening.se eller kontakta oss på mail info@huskvarnatradgardsforening.se. 

Rabatter

Som medlem i Huskvarna trädgårdsförening får du rabatt hos nedanstående företag. Visa ditt medlemskort när du 
handlar. Mer information finns på vår hemsida.

Rudenstams gårdsbutik 
10% på frukt och grönt

rudenstams.se/gardsbutik

Nyströms Trädgård 
5%

nystromstradgard.se

Bulbs 
15%. Ej på storpack. 

                                    Ange HVA2022

bulbs.se

Huskvarna Center 
10% på odinarie priser

husqvarna-center.se

http://www.huskvarnatradgardsforening.se/
mailto:info@huskvarnatradgardsforening.se


Huskvarna trädgårdsförening  - sommarresan lördagen 28 maj 2022
I år kommer vi att åka runt i Boråstrakten. På vägen stannar vi för att inta vår medhavda fika. Vi kommer att besöka 
många spännande trädgårdar under dagen.

Luna Ek har en mindre villaträdgård i Sandared. 
Hon jobbar som trädgårdsdesigner enligt Feng 
Shui’s principer, där hon lägger stor vikt på 
balanserat flöde och grön lugn harmoni året runt.
Mjuka runda former blandas med  strikta raka. 

Marianne och Conny Assarsson i Rydal har en 
woodlandträdgård med många rhododendron och azaleor. 
Här finns också en bäck och tre dammar. Tomten är på 1500 
kvadratmeter och ligger i zon 5

Berit och Göran Arvidsson i  Rydal. De har en 
trädgård på 3000 kvm i växtzon 3-4 som ligger i 
sluttning mot nordväst. Den är ca 65 år gammal. 
Det är en vår och försommarträdgård. Magnolior, 
lönn, rönn, tulpanträd, rhododendron, azaleor, 
gunnera, trillium, pioner mm. En bäck rinner 
genom delar av trädgården, det finns även två 
mindre dammar.

Inger och Tage Nilsson i Borås har en vacker och varierad 
villaträdgård på ca 1000 kvadratmeter med både berg, 
damm, köksträdgård och medelhavsinspirerad avdelning, 
samt många planteringar och sittplatser. 

Vi besöker den välbekanta Cramérs Plantskola  på vägen  hem. Vi får 10% i rabatt på våra inköp i samband med 
resan. Ta med ditt medlemskort!

Bussen avgår från Huskvarna gamla bibliotek kl. 07:30 och vi är hemma igen ca 19:30. Resan kostar 350 kr. I resans 
pris ingår bussresa, besök i ovanstående trädgårdar, lunch på Golfrestaurangen i Borås och bussfika på 
eftermiddagen. Avgiften betalas på bankgiro 5052-8702 efter erhållen bekräftelse om plats på resan.

Anmälan mellan 1/5 och 15/5-19 till info@huskvarnatradgardsforening.se   OBS Anmälan tas endast emot på 
detta sätt. Du som inte har e-post kommer att få ett sms som kan användas för anmälan.Tala om du vill ha fisk, kött 
eller är i behov av specialkost när du anmäler dig.
Vid avbeställning senare än 5 dagar före avresan debiteras en avgift på 225 kr om inte någon från eventuell 
reservlista kan ta din plats.

Ta med förmidagsfika!

mailto:info@huskvarnatradgardsforening.se

