
STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP 

PROGRAM FÖR 2018 
Preliminärt program – ändringar kan behöva göras, kontrollera alltid vår hemsida: www.gartnersallskapet.se 
 

Torsdag den 1 mars klockan 18.00 

Årsmöte för Stockholms Gartnersällskap 
I KSLA:s lokaler på Drottningatan 95 B. 

 

Se särskild kallelse! 

 

Gartnersällskapet välkomnar sina medlemmar till en härlig kväll med årsmötes-

förhandlingar, branschkollegor, mat, dryck och mingel, boklotteri och en intressant 

föreläsning av Mia Apelqvist, ägare till Ombergs Plantskola och styrelseledamot i 

Perennagruppen. Mia föreläser om konceptet ”Årets Perenn” och berättar hur detta bidrar 

till allmänhetens intresse för trädgårdsvärlden och perenner i synnerhet. 
  

Avgift (för deltagande i programmet efter 19.30)  

250 kr för medlem, 300 kr icke medlem. 

Anmälan senast 22/2 till info@gartnersallskapet.se eller tel. 076-521 60 35 (Anna-Karin) 

 
 

Tisdag 13 mars kl. 18.30 

Vertikal odling – framtidens odling 
Stadsodlingsföretaget Grönska erbjuder grönsaker och örter som är kommersiellt 

odlade på ett hållbart sätt i ett innovativt odlingssystem för inomhusbruk. Målet är 

ha odlingsanläggningar i flera svenska städer för att erbjuda så lokala produkter som 

möjligt. Vi får en intressant och mycket aktuell inblick i företagets verksamhet och 

deras metoder ”som kan komma att revolutionera matproduktionen”. Grönska har 

prisats med Stockholms innovationsstipendium 2016.  
 
Tid: 13/3 kl. 18.30 

Plats: Studiefrämjandets lokaler, Norrtullsgatan 12 N. 

Avgift 50 kr för medlem, 70 kr icke medlem. 

Anmälan senast 10/3 till info@gartnersallskapet.se eller tel. 070-791 97 36 (Christian) 
  

Trädgårdsmässan ”Nordiska Trädgårdar”  

22 – 25 mars på Stockholmsmässan 

 

Besök Gartnersällskapets monter C26:49 alla dagarna! 

Öppet 9.00 – 18.00. 

 

Torsdag 22 mars kl. 16.00 – 18.00 välkomnar Gartnersällskapet särskilt 

sina medlemmar till montern och bjuder på dryck och tilltugg. 

 
Onsdag 18 april kl. 18.15  

Det svenska roskulturarvet - bevarande och nyttjande  

av levande lokalhistoria 
Henrik Morin berättar om det äldre svenska roskulturarvet med utgångspunkt från 

POM:s landsomfattande inventering. Vi får se exempel på intressanta sorter i 

nationella genbankens samling och även fynd från Mälardalsregionen. Henrik tar 

också upp hur rosorna kan användas och ger yrkesmässigt perspektiv på rosskötsel 

och beskärning. 

Henrik Morin är konsulent vid Nationella Genbanken samt verksam med 

konsultuppdrag inom hela park- och kyrkogårdsområdet. 
 
Tid: 18/4 kl 18.15 

Plats: Naturens Hus, vid Bergianska Trädgården. T-Bana Stockholms Universitet 

Avgift 100 kr för medlem, 150 kr icke medlem. 

Anmälan senast 12/4 till info@gartnersallskapet.se och tel. 0708-88 00 21 (Eva)  



 

Onsdag 13 juni 

Kvällsutflykt till Marika Delins trädgård  

i Kummelnäs 

Vi besöker trädgårdsdesignern Marika Delin och keramikern Calle 

Forsberg. Marika är illustratören som numera skapar paradisiska 

trädgårdar i samklang med platsens natur. Sedan tio år tillbaka formger, 

anlägger och sköter hennes företag såväl privata trädgårdar som 

innergårdar och offentliga rum. Vi får en guidad visning av Marikas och 

Calles privata trädgård 18:00 – 19:30. Därefter serveras te och smörgås 

i växthuset och slutligen en visning av Calles keramiska verkstad 

 

Det går att åka buss från Slussen strax efter 17. Bussen går åter mot Slussen 20:15. 

Avgift 150 kr för medlem, 200 kr icke medlem.  

OBS! Begränsat antal platser. Sista anmälan 28 maj till info@gartnersallskapet.se 

 

Lördag 7 juli  

Stora sommarutflykten till Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs 
Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs är en trädgård med plats för 

kultur, samtal, bus, debatt, lek, allvar och humor. De gröna miljöerna 

växer fram ur teman som varit viktiga för Astrid Lindgren genom hela 

hennes författarskap. I trädgårdarna möter man Astrids liv och verk på 

platser som varit speciellt betydelsefulla för henne. Karin Eliasson, 

trädgårdsmästare/konstnärlig ledare för trädgårdarna, tar emot oss och 

guidar oss runt i trädgårdarna och berättar hur de byggts upp för att 

skapa känslor och ge associationer till Astrid Lindgrens liv och 

berättelser.  
 

Intresseanmälan till info@gartnersallskapet senast 1/6 eller till Christian på mobil 070-7919736. 

Uppgift om tider och avgifter kommer under våren. Definitiv anmälan efter det. Intresseanmälda har företräde. 

 

Tisdag 11 september  

Brita Johansson - föredrag om ljung och barrväxter 

Brita Johansson har odlat och verkat i många år i Västsverige. Med åren har hennes växtintresse koncentrerats 

alltmer på ljung- och barrväxter. Tillsammans med sin man har Brita skapat en fantastisk trädgård och de har 

även korsat fram nya växtsorter som gått på export till bland annat USA och England.  Kunskapen har omsatts 

i ett flertal böcker, artiklar och föredrag på ämnet. Nu senast boken ”Odla Ljung” som var med bland de nomi-

nerade till Årets Trädgårdsbok 2017. 

 
Oktober  

Gartnerskål  
En gemytlig kväll med trevligt mingel där Gartnersällskapets medlemmar träffar vinnaren av utmärkelsen 

”Årets Trädgårdsbok 2018”.  

 
Onsdag 7 november 

Kunskapsfördjupning  –  Hur vi använder bekämpningsmedel för växtskydd.  

Historiskt perspektiv, nutidsläge och framtidsspaning, nationellt och på EU nivå.  
 

Inger Olausson, forskare och universitetslektor på Institutionen för kulturvård i Göteborg universitet, ger oss en 

historisk tillbakablick på äldre metoder och Lena Hansson på Kemikalieinspektionen håller oss uppdaterade 

med lagstiftning och framtidsspanar på EU-nivå.  

  
Torsdag 29 november  

Kurs i kransbindning 
Gartnersällskapet bjuder in medlemmar och anhöriga till en trevlig kväll med glögg och lättare förtäring. 

Tillsammans med Trädgårdsmästare Christer Johansson på Waldemarsudde binder vi varsin julkrans och 

gläntar på dörren till advent. 
Tid 29/11 kl 18.00                                                             Begränsat deltagarantal! 

Plats:Cafe Ektorpet på Waldemarsudde 

Avgift: 495 kr, i avgiften ingår även material och kaffe med bulle 

Sista anmälan senast 22/11 till info@gartnersallskapet.se 
 

mailto:info@gartnersallskapet.se

