STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
Välkommen till årsmöte på Kristinehovs Malmgård den 17 februari!

Kära Gartnermedlemmar!
God fortsättning på 2012!
Ett händelserikt år har förflutit och vi går snart in i Sällskapets 165e verksamhetsår, ett år som vi hoppas
ska bli ett riktigt minnesvärt och utomordentligt gott trädgårdsår. Vi inleder det med att fira vår 164e
årshögtidsdag den 17 februari på Kristinehovs Malmgård på Söder. Firar gör man bäst genom att träffa
trevliga människor så jag hoppas varmt att ni planerar in kvällens årshögtid och har lust att träffa nya och
gamla trädgårdsvänner över en bit mat i all gemytlighet i samband med årsmötesförhandlingarna.
Vi träffas i år i huvudbyggnadens andra plan. Röda salongen och Matsalen är bokade för oss. Läs gärna
mer om malmgården på www.kristinehovsmalmgard.se Gatuadressen är Kristinehovsgatan 2, på
bekvämt gångavstånd från Hornstulls T-baneuppgång på Hornsbruksgatan.
Tidsschemat ser ut på följande vis:
17.30 Samling och Mingel
18.00 Årsmötesförhandlingar. Dagordning och årsberättelse bifogas
18.45 Föredrag: Magiska magnolior och romantiska Rhododendron
19.30 Middag med kaffe och boklotteri
22.30 Hemgång
På årsmötet ska vi bl.a. välja ny ordförande och flera nya styrelseledamöter. Dagordning och
verksamhetsberättelse bifogas. Övriga årsmöteshandlingar delas ut vid mötet.
Föredraget hålls av Björn Cederlund, Linudden Trädgård, med bilder som garanterat får oss att längta
efter vårens härligheter.
Årshögtidskvällen avslutas med gemensam middag med vin och kaffe. Menyn blir Pielens buffé från förra
årsmötets uppskattade leverantör Pielen Catering & Event. I samband med kaffet har vi åter vårt
boklotteri med fina trädgårdsböcker som vinster.
Vi utlovar en trevlig kväll! Du betalar på plats, 350 kronor per kuvert för föredrag och måltid inklusive vin
eller alkoholfri dryck samt kaffe och kaka. För medföljande icke-medlem kostar det 400 kr.
Varmt välkomna och tveka inte utan anmäl er till klubbmästare Leif Thorin redan idag eller varför inte
omedelbart? Helst per e-post till leif.thorin@gmail.com, men det går också bra att ringa eller SMS:a till
070 723 45 54, allra senast måndagen den 13 februari.
Med varma hälsningar
Lena Hansson
Ordförande
Stockholms Gartnersällskap
Vanadisplan 5
113 31 Stockholm

Vänd och läs om nästa möte också!

www.gartnersallskapet.se
Plusgiro 2038-8

STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
Medlemsmöte den 15 mars om förslag till Parkprogram för Stockholm
Hur ska fler stockholmare få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer?

I samband med att kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan för Stockholm den 15 mars 2010
uppdrog fullmäktige åt stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden att i samverkan med andra berörda
nämnder utveckla parkprogrammet och ta fram metoder för planering och utveckling av parker och
grönområden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer.
Ulrika Egerö, ekolog, och Katarina Borg, landskapsarkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor berättar
om förslag till nytt Parkprogram för Stockholm.
Tid: torsdag 29 mars klockan 17.30
Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 på Kungsholmen
Anmälan senast måndag 26 mars till maria.e.pettersson@stockholm.se
eller per telefon(svarare) 08-508 26 662.

Dags att betala medlemsavgiften till Gartnersällskapet!
Medlemsavgiften är oförändrat 300 kr per år, om inte årsmötet beslutar att ändra den. Inbetalningskort
sänds per post till alla medlemmar och därtill även en påminnelse till de medlemmar som enligt våra
noteringar inte har betalat medlemsavgiften 300 kr för år 2010 och/eller 2011.
Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar behöver inte betala medlemsavgift.

Varmt välkomna både till årsmötet den 17 februari och medlemsmötet den 15 mars!
Styrelsen
Ordförande Lena Hansson, hortonom, telefon bostad 018-55 63 25
Vice ordförande Åsa Ahrland, agronomie doktor, telefon bostad 08-668 73 77, telefon arb. 018-67 18 53
Sekreterare Gunilla Hassellöf Johansson, trädgårdsmästare, telefon arb. 070 779 41 39
Skattmästare Göran Eriksson, civilingenjör, telefon 08-540 606 32
Klubbmästare Leif Thorin, arkitekt, 070 723 45 54
Ledamot Henrik Niklasson, jägmästare, telefon arb. 08-402 63 74
Ledamot Torsten Walderö, trädgårdstekniker, telefon bostad 08-581 729 48 eller 073 670 10 79
Suppleant Kerstin Fogelberg, teknisk chef/stadsträdgårdsmästare, telefon arb. 08-706 66 84
Suppleant Maria Pettersson, landskapsarkitekt, telefon bostad 08-650 70 89, telefon arb. 08-508 266 62
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Vanadisplan 5
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