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Härliga höstaktiviteter för Gartnermedlemmar! 

Vi har redan avverkat två av höstens begivenheter men ännu återstår några innan julgranen kommer på 
plats. I programmet finns föredrag i marknära ämnen av inspirerande personer. Boka gärna in 
aktiviteterna redan nu i almanackan och anmäl er gärna så snart som möjligt. 
  
Matrikelarbetet pågår för fullt och sista möjligheten att få in ett tillägg eller en ändring är 15 oktober 2011 
– kanske en hemsidesadress eller något annat. Torsten Walderö tar tacksamt emot dessa uppgifter per 
telefon 08-581 729 48, eller 073 670 10 79 eller via e-post torsten@waldero.se 
 
Boka även in Gartnersällskapets årsmöte fredagen 17 februari 2012 då vi kliver in i det 165:e 
verksamhetsåret! Ett gyllene tillfälle att träffa trevliga vänner, njuta en delikat middag och höra ett härligt 
föredrag. 
  
Förgyll höstmörkret med trivsamma föredrag och passionerade personer! Varmt välkomna till en 
innehållsrik höst 2011 önskar vi i styrelsen genom 
  
 
Lena Hansson 
Ordförande 
 
PS På vår webbplats www.gartnersallskapet.se finns nu nomineringskommitténs omdömen om de tio 
böcker vi har nominerat till utmärkelsen Årets trädgårdsbok  DS 

 

 

Vänd och läs om Trädens livsrum den 19/10 och En underbar resa den 9/11! 
 

 

           
 

 
Ordförande Lena Hansson, hortonom, telefon bostad 018-55 63 25 alt. mobil 0705-14 85 71,   
Vice ordförande Åsa Ahrland, agronomie doktor, telefon bostad 08-668 73 77, telefon arb. 018-67 18 53  
Sekreterare Gunilla Hassellöf Johansson, trädgårdsmästare,Sthlm Entreprenad, telefon arb. 070-779 41 39  
Skattmästare Göran Eriksson, civilingenjör, Erk Ekokonsult, telefon 08-540 606 32  
Klubbmästare Leif Thorin, arkitekt, telefon 08-636 99 43 eller 070-723 45 54 
Vice sekreterare Henrik Niklasson, jägmästare, Kungliga Djurgårdens förvaltning telefon arb. 08-402 63 74 
Ledamot Torsten Walderö, trädgårdstekniker, telefon bostad 08-581 729 48 eller 073-670 10 79 
Suppleant Kerstin Fogelberg stadsträdgårdsmästare, telefon arb. 08-523  030 65 eller 0766-48 06 25 
Suppleant Maria Pettersson, landskapsarkitekt, telefon arb. 08-508 266 62 
 

mailto:torsten@waldero.se
http://www.gartnersallskapet.se/
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Välkomna till Trädens livsrum den 19 oktober…  
 

 

”Under de senaste 15 åren har det bedrivits forskning och försök kring trädens livsrum under mark.  

Stockholms Stad har varit aktiv i dessa försök. Vi har nu kommit en bra bit på väg när det gäller att förstå 
hur vi kan påverka trädens liv i staden. För att sprida evangeliet bjuder jag Gartnersällskapets 
medlemmar på en grundlig genomgång av hur vi i dag kan använda oss av dessa kunskaper.” 
 
Det säger Stockholms stads trädexpert, Björn Embrén på Trafikkontoret. Genomgången äger rum i 
Tekniskanämndhuset, Fleminggatan 4 onsdagen den 19 oktober. Vi träffas kl. 18.00 vid receptionen. 
Ingen avgift för medlemmar, gäster betalar 50 kr. 
 
Anmälan senast måndagen den 17 oktober, helst till leif.thorin@gmail.com alternativt tel 070 723 45 54 
 
 

          
 
 
 
 

… och En underbar resa den 9 november! 
 
Gartnerfondens stipendiat 2011 Anna-Karin Johansson har ordet: 
 
”Min underbara resa, i ord och bild, som rådgivare till våra fantastiska odlare. Och om hur det är att bli 
biodlare och plötsligt producera en vara istället för tjänster. Givetvis finns Vendelhonung med att 
provsmaka!” 
 
Kom till Tekniskanämndhuset, Fleminggatan 4 onsdagen den 9 november och följ med på Anna-Karins 
underbara resa. Vi träffas kl. 18.00 vid receptionen. Ingen avgift för medlemmar, gäster betalar 50 kr. 
 
Anmälan senast måndagen den 7 november, helst till leif.thorin@gmail.com alternativt tel 070 723 45 54 
 
 
Så här motiverade Gartnerfonden sin belöning för år 2010 på 10.000 kr. till Anna-Karin Johansson: 

”För sin oerhört betydelsefulla konsulterande och kunskapsförmedlande gärning i svensk 
prydnadsväxtodling” 
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