STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
Bästa Gartnermedlemmar
Välkomna till ett nytt verksamhetsår, det 164:e i ordningen.
Vintern dröjer ännu kvar men våren kommer, mimosan och
mandelträden blommar för fullt på Franska Rivieran och det är
förr än vi anar dags för fagra blomster även på våra
breddgrader.
Först ut att ge föraning om vår är Nordiska trädgårdar 24-27
mars i Älvsjö, där deltar vi i monter A01: 05.
På söndag 27 mars kl.11.30, på Scen Jordnära A24:50, delar
Carita Wallman Larsson och Jörgen Orback ut vår utmärkelse
”Året Trädgårdsbok 2010” till förtjänt författare/förlag och i
skrivande stund har vi inte någon aning om vilken av de tio nominerade som är mässbesökarnas favorit.
Vi har en hel del annat att göra under året och vänligen notera att vi kommer att ta beslut om de
stadgeändringar som togs upp på Årsmötet på nästa medlemsmöte den 6 april 2011, se mer information
nedan om det mötet. Stadgarna korrigerade efter årsmötets önskemål finns att läsa på vår hemsida.
I detta utskick medföljer inbetalningskort för innevarande år, om du redan betalt kan du slänga eller
spara kortet till nästa år eller betala eftersläpande avgift från tidigare år - om du vet med dig att du har
någon sådan. Vill du ha faktura på medlemsavgiften går det bra, hör av dig till Göran så ordnar han detta
– se kontaktuppgifter nedan.
Arbete pågår för fullt med att uppdatera Gartnersällskapets matrikel. Om du har bytt namn, adress,
telefonnummer eller e-postadress, meddela detta till matrikelredaktör Torsten Walderö så att matrikeln är
så väl överensstämmande med verkligheten som möjligt. E-posta torsten@waldero.se eller skicka per
post till Bergvägen 7, 196 30 Kungsängen.
Om du vill ha programutskick via e-post går det utmärkt, meddela skattmästare Göran Eriksson
goran.erk@swipnet.se om detta.
Jag hoppas att många av er tar sig tid att följa med på arrangemangen. Saknas något i programutbudet?
Tveka inte att ta kontakt med oss så ska vi försöka få med ditt önskemål.
Väl mött på medlemsmötena!
Lena Hansson
Ordförande i Stockholms Gartnersällskap

Vänd och läs om vårens program!
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STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
Dahlior - onsdagen den 6 april kl. 17.30-19.00
Elisabeth Svalin Gunnarsson, trädgårdsförfattare, skribent och föreläsare
Dahlia – passionerad primadonna eller blyg viol?
Ett föredrag om dahlians fascinerande historia och resa
från det exotiska Mexiko till mormors rabatter i Sverige.
Om den flödande sortrikedomen, om odling och vackra
planteringar.
Det finns en dahlia för alla – kom och ta reda vilken din
är!
Tid Onsdag den 6 april klockan 17 30 – 19 00
Plats Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 på
Kungsholmen. Samling i receptionen
Anmälan senast måndagen den 4 april till Leif Thorin, e-post: leif.thorin@gmail.com,
telefon 0707- 23 45 54.
Kostnad fritt för gartnermedlemmar - gäster betalar 50 kronor.

Observera att vi kommer att ta upp stadgeändringar för beslut på detta möte.

Picnic på Kaknäs ängar - onsdagen den 18 maj kl. 18.00-19.30
Björn Embrén, anläggningsingenjör Stockholms Stad
Kaknäs ängar på norra Djurgården, öster om Kaknästornet,
restaurerades för fem år sedan. Fuktängar återskapades då på den
tidigare skjutbanan, öppna vattenytor och en bäck skapades av det
dike som rann genom området. Området gjordes tillgängligt med
promenadstigar och stenvalvsbroar över vattendraget.
Hur blev det efter fem år? Hur har den ursprungliga målsättningen
uppfylls. Vi besöker platsen en kväll i maj och får en bakgrund av
Björn Embrén.
Vi ordnar kaffe och en smörgås till självkostnadspris!
Tid: Onsdag den 18 maj klockan 18.00 – 19.30
Plats: Kaknäs ängar. Samling vid Djurgårdsbrunns parkering.
Kommunikationer: Buss 69 till Djurgårdsbrunn
Anmälan senast måndagen den 16 maj till Leif Thorin, e-post: leif.thorin@gmail.com, telefon 0707- 23
45 54.
Kostnad fritt för gartnermedlemmar - gäster betalar 50 kronor.

Välkommen att till trevligt umgänge önskar vi i styrelsen!
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, tel. arb. 018-67 18 53
Sekreterare Gunilla Hassellöf Johansson, trädgårdsmäst, Sthlm Entreprenad, tel. arb. 070-779 41 39
Skattmästare Göran Eriksson, civilingenjör, Erk Ekokonsult, telefon 08-540 606 32
Klubbmästare Leif Thorin, arkitekt, generalsekreterare i Koloniträdgårdsförbundet, 0707-23 45 54
Vice sekreterare Henrik Niklasson, jägmästare, Kgl. 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, tel. arb. 08-508 266
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