
Information: 

Värnamo Trädgårdsförenings styrelse består av: 

 

Ordförande: Jacky Thang  tel. 070-832 99 89 

Vice ordförande: Kerstin Lundgren  tel. 070-268 66 42 

Kassör: Mona Bengtsson tel. 0370- 30 13 68 

Sekreterare: Gunnel Stenmark  

 

Ledamöter:  

Britta Arvidsson  

Christina Tonnvik  

Gunnel Åstrand Johannesson  

 

Har du frågor och tips till styrelsen så skriv gärna till  

medlem@varnamotradgard.se eller ring någon ovan. 

 

Hemsidan är; www.varnamotradgard.se 

 

Swish: 123 288 15 97 

Har du en mailadress?  

Anmäl den gärna till britta20arvidsson@live.se 

 

Du som inte har någon mailadress får föreningsbladet via brev. 

Ring valberedningen! 
Vi vill gärna ha in fler medlemmar i styrelsen.  

Har du något förslag eller är du själv  intresserad så hör gärna av 

dig till; 

 

Valberedning: 

Gunnel Holmgren  143 25    

Hildegard Ek  144 87  

Gerd Eriksson  169 18 

2018-3 

En förening i samarbete med:  

Studieförbundet Vuxenskolan 

www.sv.se/finnveden 

Värnamo Trädgårdsförenings 

Föreningsblad 

Ingen kan ha undgått den värmebölja som har varit i 

somras och vi få hoppas kommande sommar återgår 

till normal nivå. 

Vi vill tacka alla medlemmar i  

Värnamo Trädgårdsförening för ett härligt år 2018. 

Styrelsen önskar alla God Jul och Gott nytt år ! 

 

 

 

 

mailto:medlem@varnamotradgard.se
http://www.varnamotradgard.se


Höstträff och före-

läsning av Camilla 

Daher  

 
Nya favoriter och gamla be-

kantskaper i sitt älskade kaos 

 

 
5 November 

 

Johanneskyrkan kl. 19.00  

Entré och fika 60 kr  

Kallelse till Årsmöte i 

 

Värnamo Trädgårdsförening  

Måndagen den 4 mars 

 
 

Kommande aktiviteter 2019 
(preliminärt) 

 

4 Februari, Inspirationsträff  i Johanneskyrkan kl. 19.00 

 

4 Mars, Årsmötet med föreläsning i Johanneskyrkan kl. 19.00 

 

1 April, Vårträff med föreläsning i Johanneskyrkan kl. 19.00  

 

? Maj, Trädgårdsloppis i Folkets Park  

 

? Juni  Trädgårdsbesök hos medlem  

 

? Juli  Öppen trädgård arrangerad av föreningen.  

Medlemmar som är intresserade att visa upp sin trädgård, 

anmäl detta till styrelsen. 
 

GDPR 
Dina personuppgifter i medlemsregister och 

vid anmälan till aktivitet hanteras enligt data-

skyddsförordningen. 

Riksförbundet höjer medlemsavgift 

med 20 kr, vilket innebär att kom-

mande medlemsavgift 2019 blir totalt 

300 kr 


