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Gartnerfondens belöning 2015
Victoria Skoglund och Gunnar Kaj har idag tilldelats Gartnerfondens belöning för 2015, vilket
innebär utmärkelsen och ett pris på 10 000 kr. Belöningen utdelades i samband med
Gartnerfondens representantmöte på Vin- och sprithistoriska muséet på Djurgården den 26
mars 2015.
Victoria är en modern kvinnlig företagare som bidragit till ett ökat intresse för blommor och
andra växter och byggt upp Zetas handelsträdgård i Segeltorp till ett blomstrande företag.
Gunnar är blomsterkreatören som förenar vildvuxna växter med eleganta blommor. Under 14
års tid hade han förtroendet att ansvara för blomsterarrangemangen vid Nobelbanketten.

Victoria Skoglund får belöningen med motiveringen:
Victoria arbetar framgångsrikt med trädgårdsverksamhet som trädgårdsmästare, kreatör,
skribent och fotograf.
Med stark drivkraft har hon byggt upp Zetas handelsträdgård till ett blomstrande företag där
såväl mångfald som miljötänk är självklarheter.
Victoria är mycket stilsäker och trendkänslig samtidigt som hon vågar strunta i trender och i
stället följer sin egen magkänsla.
Hon är nyfiken och genuint intresserad av trädgård och delar med sig av sina kunskaper vilket
bland annat gjort henne till en god företagsledare. Victoria har också varit en stor inspiratör för
många runt om i landet och utomlands.
Gunnar Kaj får belöningen med motiveringen:
Gunnar upptäckte allt fantastiskt som fanns i marken och började kombinera det vilda med
odlade blommor i festdekorationer och blomsterbuketter. Gunnar är blomsterkonstnären som
under hela 14 år hade förtroendet att ansvara för blomsterarrangemangen vid Nobelbanketten.
Inför varje Nobelfestlighet skapade han ett helt nytt tema och utseende och smyckade salarna.
Han har gjort flera uppmärksammade utställningar och är en mycket populär författare och
föredragshållare och delar med sig generöst av sina tankar kring växter, mönster och
konsthantverk.
För ytterligare information eller bilder kontakta:
Jörgen Orback, ordf Gartnerfonden, jorgen.orback@tengbom.se
Tel: 08-412 53 90
www.gartnersällskapet.se
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Gartnerfonden instiftades 1897 som trädgårdsmännens allmänna understödskassa för människor i nöd.
Flera donationer utgör grunden i fonden. Dessbättre minskade så småningom behovet av understöd och
vid representantmötet 1979 ändrades stadgarna och medger nu utdelandet av en belöning
"till förtjänt trädgårdsman eller-kvinna".

