
 
 
 
 
 
                             
 

                             STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP 
 
 

Bästa Gartnermedlemmar! 
 
Efter en lång och kylig upptakt på 2013 är det nu tid för vår och grönska. Vårt 166:e verksamhetsår 
inleddes som brukligt med årsmöte, som denna gång avhölls på Ulriksdal hos Bosse Rappne, som 
generöst bjöd både på sig själv och en mycket trevlig konferenslokal, vilket vi som var där tacksamt 
noterade. I ett mycket engagerat föredrag om såväl ursprung som framtid slog Bosse även ett slag för 
det lokalt odlade och värdet av detta ur en mängd olika aspekter. Förutom en trevlig middag och ett 
avslutande boklotteri avhölls årsmötesförhandlingarna, där vi avtackade Torsten Walderö som avgående 
sekreterare och välkomnade Maja Bellem som ny i styrelsen. 
 
Att märka för övrigt är att vi under 2013 firar att ”Årets 
Trädgårdsbok” 10-årsjubilerar. Ni är alla välkomna att besöka 
vår monter på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, där 
mässbesökarna röstar fram årets trädgårdsbok och vi värvar 
medlemmar.  
 

   

Nedan finner du årets första medlemsaktiviteter 
som vi varmt rekommenderar att du noterar i 
kalendern.  
Tag gärna med en gäst som kan vara anhörig, 
vän eller kanske en framtida medlem! Vi 
undersöker också förutsättningarna för en 
längre utflykt i slutet av sommaren och vill 
gärna att du hör av dig om du finner vårt förslag 
intressant. 
 
Medlemsavgiften till Gartnersällskapet är 
oförändrad även i år och vi vill i all vänlighet 
påminna de som ännu inte betalt den att sätta 
in den på vårt Plusgirokonto 2038-8. Skriv in 
ditt namn, annars kan vi inte se vem 
pengarna kommer ifrån! Har du ny e-
postadress vill vi förstås ha den också. 
 
Välkomna ut i vårsolen!   /   Henrik Niklasson, 
ordförande 
 

 
 

 

Missa inte heller besöket på Söderbrunn som du kan läsa om på andra sidan…         Bengt 
Isling visar Hornsbergs strandpark  tisdagen den 14 maj kl. 18.00 
 
Hornsbergs Strandpark på Kungsholmen har en slingrande strandkant och en utformning med samtida 
uttryck. Formen är rund och organisk men uttrycker tydligt att den är planerad och byggd av människor. 
Projektet är vida upp-märksammat och har vunnit Sienapriset 2012.  
 
Landskapsarkitekt Bengt Isling är ansvarig vid Nyréns Arkitektkontor för projektet. Han har lovat komma och 
guida oss genom parken den 14 maj kl. 18.00. Vi träffas vid Ekelundsbron, som går från Stadshagen över till 
Kungsholmen (strax utanför vänsterkanten på bilden här intill) på promenadavstånd från T-banestationen 
Stadshagen. 
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Anmäl dig / er senast söndagen den 12 maj till Gun Edin via mail till gun.edin@ggmassor.se eller tel. 070 
771 27 70. 
 

Kom till ”Växtriket” på koloniområdet Söderbrunn den 12 juni kl. 18.00 
 
En av de nominerade böckerna till utmärkelsen Årets 
Trädgårdsbok 2012 är Växtriket – Att skapa en 
trädgård av Lars Ring och Jan Rundgren. De har 
lovat visa oss sin kolonilott på Stockholms äldsta 
koloniområde Söderbrunn onsdagen den 12 juni och 
vi tar naturligtvis också tillfället i akt att se oss omkring 
på området. Samling kl. 18.00 vid klubbhuset i norra 
hörnet av koloniområdet, rakt fram från grinden mot 
Björnnäsvägen.   
 
Anmälan senast måndagen den 10 juni till ordf. Henrik 
Niklasson via mail till henrik.niklasson@royalcourt.se 
eller på tel 08-402 63 74. 
 

 
 

 

Sensommarresa till Tage Andersens Gunillaberg 
 
På den småländska herrgården Gunillaberg kan besökarna njuta av Tage Andersens utställning, konst, 
kultur, natur och magi, i trädgården såväl som inomhus i den vackra huvudbyggnaden.  
 
Det var 2008 som Tage Andersen tog över Gunillaberg, och efter en inledande renovering av huvud-
byggnadens interiörer har herrgården nu gett plats åt djur, spektakulär konst och de skulpturala 
trädgårdsinstallationer som blivit något av Tage Andersens varumärke. 

Vi vill nu få reda på om det bland Gartnersällskapets medlemmar finns intresse för en bussresa till 
Gunillaberg en lördag i slutet av augusti eller början av september. Hör gärna av dig om detta till 
klubbmästare Gun Edin på tel. 070 771 27 70 eller via mail till gun.edin@ggmassor.se 

 

  
 
 

Vi ses på trädgårdmässan! 
 
Styrelsen 
 
Ordförande: Henrik Niklasson 
Vice ordförande: Åsa Ahrland 

Skattmästare: Lennart Pöppel 
Sekreterare: Mariana Vodovosoff 
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Vice sekreterare och suppleant: Maja Bellem 
Klubbmästare: Gun Edin 
Biträdande klubbmästare: Leif Thorin 
Ledamot: Maria Pettersson 
Suppleant: Lena Hansson 


