STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP

Onsdag 31 maj kl 17.30
”After Work” och Gartnerskål med Thorbjörn Andersson
Vi bjuder in till After Work och möte med Thorbjörn Andersson, mottagare av Gartnerfondens belöning
2016. Thorbjörn är landskapsarkitekt och har utbildat sig i Sverige och i USA. Han har genomfört flera
prisbelönta arbeten både i Sverige och utomlands. Thorbjörn har en stark röst i debatten om exploatering
av våra gröna marker och har genom föredrag och författarskap generöst förmedlat sina kunskaper på ett
mycket engagerat sätt. Han är sedan 2005 adjungerad professor vid Institutionen för landskapsplanering
vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.
Tid: Onsdag 31 maj kl. 17.30
Plats: Tengbom, Katarinavägen 15, våning 9.
Vin, alkoholfri dryck och lättare tilltugg kommer att finnas till självkostnadspris. Ingen anmälan.
Vi rekommenderar att du åker kommunalt då parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade. Tunnelbana
till Slussen (uppgång Södermalmstorg) eller buss.

Lördag 1 juli
Sommarutflykt till Torsten Wallins trädgård på Rödlöga
Torsten Wallin är landskapsarkitekt med lång erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i
parker, bostadsområden och villaträdgårdar. På en karg klippö i Stockholms yttersta skärgård har han
skapat sin egen trädgård bland berghällar, raviner och alkärr. Platsen har med hårt arbete förvandlats till
en serie trädgårdsrum, där mer exotiska växter lever i samklang med öns vilda flora.

Lördag 1 juli får vi tillfälle att besöka Torstens privata paradis. Resan dit sker med taxibåt och antalet
deltagare är begränsat (först till kvarn gäller). Båtresan kostar cirka 400 kr per person och tar ungefär 40
min. Utflykten är en heldagsaktivitet. Medtag egen matsäck.
Intresseanmälan senast 31 maj till Petra Lindvall, tel 070-606 84 95 eller petra.lindvall@haninge.se
Avfärd från Furusund kl. 10:00
Till Furusund kan man åka med buss från Danderyds sjukhus alternativt med egen bil (deltagarna ordnar
själva med eventuell samåkning).
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Buss 676 från Danderyds sjukhus kl 08:22, byte i Campus Roslagen till buss 634. I Furusund stiger man
av på hållplats Hotellplan Furusund.
Med bil tar det 1 h 15 min från Stockholm C.
Buss tillbaka från Furusund 16:13, ankomst 17:42 till Danderyds sjukhus.

Fredag 8 september kl. 7.30
Studiebesök till Norra Djurgårdsstaden
Följ med på en frukostpromenad i arla morgonstund till ett av Stockholm Stads miljöprofilområden.
Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är
ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder
och 35 000 nya arbetsplatser.
Vår guide Gösta Olsson, Stockholm Stad, ger oss en uppdatering av hur staden arbetar med bland annat
grönytefaktor och dagvattenhantering.
Medtag bra promenadskor och egen frukostmatsäck!
Tid: Fredag 8 september kl. 7.30. Promenaden avslutas kl. 9.00
Plats: Samling vid Projektkontoret Bobergsgatan 15, Norra Djurgårdsstaden.
Föranmäl dig gärna till Anna-Karin Skoog via annak.skoog@ncc.se

Preliminärt program för hösten:

Oktober, Gartnerskål och Årets Trädgårdsbok 2017
När hösten nalkas bjuder vi in till en trivsam träff med vinnaren av Årets Trädgårdsbok. Vem det blir
avslöjas först i slutet av september, då Gartnersällskapet sedvanligt presenterar författaren på bokmässan i
Göteborg.
Datum och plats för denna Gartnerskål meddelas längre fram men vi siktar på vecka 41.

Onsdag 8 november kl 17.30
”Perenner i den urbana trädgårdsmiljön”, föredrag med Peter Korn.
Peter Korn har under 20 år utvecklat sina egna odlingsmetoder för att skapa lättskötta, vackra planteringar
i samspel med omgivningarna. I hans trädgård med tillhörande plantskola samsas en stor mängd växter i
olika naturinspirerade planteringar. Med kunskaper från sin trädgård och plantskola samt ett antal olika
växtresor runt om i världen genomför han anläggningsarbeten i privata och offentliga miljöer.
Peter kommer att prata om förutsättningarna kopplat till växternas naturliga ståndortsanpassning för att få
fungerande anläggningar. Sand är ett bra alternativ för att skapa lättskötta och varaktiga planteringar.
Många fördelar och få nackdelar gör sandbäddar extra lämpliga för offentliga miljöer.
Tid: Onsdag 8 november kl. 17.30–ca 19.30 (kaffe m m från 17.00)
Plats: Tengbom, Katarinavägen 15, våning 9.
Vi rekommenderar att du åker kommunalt då parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade. Tunnelbana
till Slussen (uppgång Södermalmstorg) eller buss.
Pris: 50 kr för medlem och 100 kr för icke medlem.
I priset ingår smörgås och kaffe/te. Betalning på plats.
Föranmäl dig senast 31/10 till Anna-Karin Skoog via annak.skoog@ncc.se

STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
November, kransbindning i juletid
Nu längtar vi efter jul och julens blommor. Vi sticker näsan i kanelbuntar och händerna i granris och röda
snörrullar, och binder julkransar att ta med hem. En praktisk kväll med eget skapande planeras. Mer
information kommer längre fram.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hemsidan och Facebook förblir viktiga fönster för sällskapet för att synas utåt och för medlemmar att få
aktuell information. Missa inte dessa kanaler!
Ny e-postadress: info@gartnersallskapet.se
http://www.gartnersallskapet.se
http://www.facebook.com/stockholmsgartnersallskap

Vill du kontakta styrelsen?
Kontaktuppgifter till styrelsen:
Christian Brown, ordförande, willchris69@hotmail.com, tel. 070-7919736
Eva Wirén, vice ordförande, eva.wiren@comhem.se, tel. 0708-880021
Lennart Pöppel, skattmästare, lennart.poppel@bredband.net, tel 0708-774720
Anna-Karin Skoog, klubbmästare, annak.skoog@ncc.se, tel 070-814 31 07
Kjell Furberg, bitr. klubbmästare, kjellito@gmail.com, tel. 070-7747711

