
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Bankeryds Trädgårdsförenings styrelse 2022 

Ordförande Bengt-Göran Wester 073 – 626 80 95 
Vice ordförande Evert Östvall 036 – 37 25 65 
Sekreterare Anna-Karin Nordmark 070 – 837 93 48 
Vice sekreterare Mats Henriksson 073 – 066 96 56 
Kassör Evert Östvall 036 – 37 25 65 
Webbansvarig Susanne Appelberg 036 – 37 74 54 
Ansvariga för kaffe- och Bernt Hernell 072 – 444 37 91 
resekommittén Bengt-Göran Wester 073 – 626 80 95 
Ingela Alkanius Suppleant 070 – 627 08 10 

 
Har du en mailadress? 

Anmäl den gärna till någon i styrelsen så kan vi enklare nå alla våra 
medlemmar. GDPR – Dina personuppgifter i medlemsregister och vid 
anmälan till aktiviteter hanteras enligt dataskyddsförordningen.  

 

                                   

   Bankeryds Trädgårdsförening 
 

   - Program för sensommaren & hösten 2022 - 
 
Alla aktiviteter genomförs i enlighet med rådande restriktioner 
och deltagande sker endast under förutsättning att man är frisk 
och att man håller avstånd till övriga besökare. 
 
Vi är en blomstrande förening med drygt 240 familjemedlemskap 
som träffas på ca 8 månadsmöten/år med bra föreläsare. Vi anordnar 
växtmarknader, besök i olika träd- och handelsträdgårdar samt en 
trädgårdsresa på sommaren.  

  

Alla trädgårdsintresserade är välkomna till våra träffar i Bankeryds 
Missionskyrka, Ekeforsvägen 22. Träffarna börjar kl. 19.00 och ger en 
social samvaro där vi delar ett gemensamt trädgårdsintresse.  
Du som inte är medlem betalar 50:- i entréavgift! 
 

Medlemskapet kostar 150:-/år/familj och betalas vid mötet (kontant 
eller swish) eller direkt till föreningens bankgiro 507–2590. 
 

Mer information finns på föreningens hemsida 
 www.bankerydstradgardsforening.se 

och på Facebook Bankeryds trädgårdsförening 
 
 
 
 
   
 
      
 

  

 

Våra medlemmar har rabatt mot uppvisat medlemskort: 
 

 Curenstams blommor, 10% vid uppvisande av medlemskortet  
 

 Backamo Handelsträdgård, 15% vid arrangerad inköpskväll i 
maj, se föreningens vårprogram 
 

 Bulbs.se, 20% vid beställning, uppge Bankeryds 
trädgårdsförening 
 

 Nyströms Trädgård, 5% vid uppvisande av medlemskortet. 

Om du vill göra fler utflykter eller resor, så kan det finnas mer  
information på vår hemsida. 

 



Program för sensommaren och hösten 2022 

 
Torsdag den 25 augusti kl. 19.00 – Ett fönster till pionernas värld 

Leena Liljestrand föreläser om pionernas värld, visar bilder 
och går igenom plantering, skötsel, sjukdomar, planteringstid, 
gödsling och klippning.  
 

Leena Liljestrand är grundare, ordförande och eldsjäl i 
Svenska Pionsällskapet. Leenas egen trädgård rymmer ca 220 
pioner, såväl vanliga sorter och vildarter som mer sällsynta 
samlarobjekt och mindre kända namnsorter som ändå är 
tillgängliga för alla om man vet var man ska leta. 
 

 
 
 
Lördag den 10 september kl. 10.00 – Växt- och skördemarknad på 
Eklundshov 

Vi samlas vid paviljongen hos Eklundshovs koloniträdgårdsförening i 
Kortebo för växt- och skördemarknad i samarbete med Eklundshov.  
 

Skänk ditt överskott av plantor, trädgårdsprylar, böcker, 
tidningar, frukt & grönt eller annat som du skördat till 
föreningarna som säljer dem för en billig penning.  
 

Medtag egen fikakorg. 
 
 
 
 
Torsdag den 29 september kl 19.00 – Vargaslätten  

Vargaslätten som ligger i Simlångsdalen i Halland är en oas 
där arkitektur, hantverk, konst, natur och skönhet möts. 
 

Gerben Tjeerdsma berättar om Vargaslättens historik, om 
anläggningen och växterna och hur han kom in i bilden.  
  

Gerben kommer även att ta med växter och lökar till 
försäljning. 
 

 
Torsdag den 27 oktober kl. 19.00 – En samlares trädgård 

Jacky Thang berättar om sina växter och sitt 
växtsamlande och vad som händer när inte ens två 
trädgårdar räcker till.  
 

Jacky gillar färgglada trädgårdar, speciellt höstfärgerna på 
de mer än 400 japanska lönnar som han hittills samlat. 
 
 
 
 
Torsdag den 17 november kl. 10.00-20.00 – Adventsmys hos  
Curenstams blommor 

Föreningens medlemmar är välkomna till 
Curenstams blommor för adventsmys och 
inköp av årets advents- och julblommor. 
 
 
 
Torsdagen den 24 november kl. 19.00 – Så tar jag hand om skörden  
och odlar under hösten och vintern 

Farbror Grön föreläser om hur vi bäst tar hand om skörden, vad som 
behöver göras den här årstiden i trädgården/odlingen, hur man kan höst- 
och vinterodla samt planera för kommande säsong.  
 
 
 

 
 
                 

                     


