Gartnerfondens belöning 2007

Anm: Prisutdelning i samband med
trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i
Stockholm (Älvsjö), söndagen den 13
april klockan 11.30, på Stora scenen.

PRESSMEDDELANDE 2008-04-11
Arbetsterapeuten Yvonne Westerberg har
tilldelats Gartnerfondens belöning för 2007.
Hon får utmärkelsen och ett pris på 10 000
kronor för att framgångsrikt byggt upp och
utvecklat terapeutiska trädgårdar som en
del i äldre och sjuka människors
rehabilitering, vård och omsorg.

Belöningen utdelas av Gartnerfondens styrelse med motiveringen:
”Arbetsterapeuten och projektledaren Yvonne Westerberg har långsiktigt och med ett stort
engagemang under mer än 17 år byggt upp två omtalade terapeutiska trädgårdar från
grunden. Redan i början av 1990 började Yvonne att samla och ta del av forskningsresultat
som visade att äldre människor i omsorgen och även anhöriga och personal mådde bra av
att vistas i naturen. I mitten av 90-talet förverkligades drömmen att skapa Sinnenas Trädgård
på Sabbatsberg i Stockholm. Genom professionell projektledning av Yvonne genomfördes
uppbyggnaden av trädgården i samarbete med en landskapsarkitekt och anläggare. Arbetet
som därefter följde var att implementera konceptet genom att erbjuda aktiviteter och
handledning i samverkan med vårdpersonal kring omsorg, vård och rehabilitering i
trädgården. År 2003 erbjöds Yvonne att bygga upp en rehabiliteringsträdgård på Haga i
Solna – Haga Hälsoträdgård. Verksamheten pågår idag inom ramen för Alfta Rehab Center
och har även en referensgrupp bestående av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU), Karolinska Institutet (KI), landsting, kommun, myndigheter med flera knutet till sig.
Uppmärksamheten på Haga Hälsoträdgård är stor och på lång sikt inriktas verksamheten
mot förebyggande insatser, rehabilitering, kompetensutveckling, utbildning samt
arbetsträning. Yvonnes visionära ledning och starka naturintresse har medfört att nya
metoder arbetats fram med goda resultat för anläggande och skötsel av trädgårdar utifrån
människans livssituation och behov av välbefinnande.”
Gartnerfonden - trädgårdsmännens allmänna understödskassa för människor i nöd instiftades i Stockholm 1897. Ett flertal donationer utgör grunden för fonden.
Dessbättre minskade så småningom behovet av understöd och vid representantmötet
1979 infördes en ändring i stadgarna, som medger utdelandet av en belöning "till där
av förtjänt trädgårdsman eller -kvinna".
Belöningen utdelas i samband med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i
Stockholm (Älvsjö), söndagen den 13 april klockan 11.30, på Stora scenen.
För ytterligare information eller högupplöst bild:
Gartnerfonden
Jörgen Orback, ordförande
Runskogsvägen 15
192 48 SOLLENTUNA
Tel. 070-483 45 90 (mobil) eller 08–92 67 00 (arb)
e-post: jorgen.orback@tengbom.se

