STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
Välkommen till årsmötet den 18 februari 2011 kl.17.30!
Det snörika vinterlandskapet gläder oss fortfarande och fåglarna har just börjat drilla och ger hopp om
den stundande våren.
Det är dags för Stockholms Gartnersällskaps 163:e årshögtidsmöte! I år ses vi på vackra Kristinehovs Malmgård på
Söder, läs mer nedan. Det har varit ett intensivt år i föreningen med många järn i elden; stadgearbete,
matrikeluppdatering, medlemsmöten, Årets trädgårdsbok 2009 och Nominering för Årets trädgårdsbok 2010. I
skrivande stund pågår även arkiveringsarbete av Stockholms Gartnersällskaps gamla handlingar som alla ska få sin
hemvist på Stockholms Stadsarkiv, tillsammans med handlingar från 1848 och till dags dato.
Det drar även ihop sig till årsavgift för 2011, som är oförändrat 300 kronor. Inbetalningskort kommer att bifogas
nästa medlemsbrev, men ni som är vana att betala via Internet, får gärna göra det nu. Kom ihåg att skriva på namn
vid inbetalningen.
Lena Hansson
Ordförande i Stockholms Gartnersällskap

Årsmöte med föredrag och middag
– fredagen den 18 februari kl 17.30, Kristinehovs Malmgård, Södermalm
Välkomna till Stockholms Gartnersällskaps 163:e årshögtidsmöte.
I år träffas vi i Kristinehovs Malmgård, centralt beläget på Södermalm, men med lantligt läge! Malmgården
byggdes på 1790-talet som sommarnöje åt grosshandlaren Georg Fredrik Diedrichson.

Diedrichsonska salen

Vi ses i Diedrichsonska salen i östra flygeln.
Läs gärna mer om malmgården på www.kristinehovsmalmgard.se
Tid: Fredagen den 18 februari kl 17.30
Plats: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2 på Södermalm i Stockholm.
Kommunikationer: 10 min promenad från T-banestation Hornstull, uppgång Högalidsparken. Följ
Hornsbruksgatan österut i cirka 50 m tills den tar slut, sväng höger in på Varvsgatan och följ den cirka 50
meter. Malmgården ligger i parken på östra sidan om Varvsgatan.
Anmälan senast fredag 11 februari till Leif Thorin, leif.thorin@gmail.com eller 070-23 45 54
Kvällen inleds med samling och mingel 17.30 och 18.00 startar sedvanliga årsmötesförhandlingar.
18.45 lyssnar vi på Årsmötesföredrag och ca 19.30 är det dags för middag.
Dagordning, årsberättelse och förslag till nya stadgar bifogas.
Resterande årsmöteshandlingar delas ut vid mötet.
De finns också att läsa på hemsidan från och med 10 februari.
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Därefter håller Gunnar Kaj ett inspirationsföredrag om blommor på
Nobelbanketter och i slottsalonger.
"Från rabatten till banketten - Hur min trädgård tog mig till
Nobelfesten".
Gunnar Kaj berättar om sitt arbete som blomsterdekoratör och om färg,
form och komposition.
Hur gör man en Nobelfest? Med tio års erfarenhet kåserar Gunnar Kaj
om förberedelser och samarbeten med andra kreatörer för "Festernas
Fest".
Hur går det till att hantera tusentals blommor så att de inte vissnar i
förtid? Hur bevarar man känsligheten i fingertopparna samtidigt som
man pekar med hela handen? Om blomsterutställningar i stora
slottssalar och om scendekorationer uppåt väggarna.
På ett inspirerande och roligt sätt presenterar Gunnar Kaj sina tankar
om den kreativa processen. Var finns idéerna och inspirationen att
hämta?

Årsmöteskvällen avslutas med en gemensam middag med vin och kaffe.
Menyn blir Svensk buffé från välrenommerade Pielens Catering. Önskar du vegetariskt eller i övrigt har
särskilda önskemål meddela detta vid anmälan.
Vi utlovar en trevlig kväll!
Du betalar på plats, 350 kronor per kuvert för föredrag och måltid inklusive vin eller alkoholfri dryck samt
kaffe och kaka.
I samband med kaffet har vi traditionellt boklotteri med fina trädgårdsböcker som vinster.

Välkommen att påverka sällskapets verksamhet och till trevligt umgänge över god mat
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, telefon arb. 018-67 18 53
Sekreterare Gunilla Hassellöf Johansson, trädgårdsmäst., Sthlm Entreprenad, telefon arb. 070-779 41 39
Skattmästare Göran Eriksson, civilingenjör, Erk Ekokonsult, telefon 08-540 606 32
Vice sekreterare Leif Thorin, arkitekt, generalsekreterare i Koloniträdgårdsförbundet, 0707-23 45 54
Ledamot 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 bostad 08-650 70 89, telefon arb. 08-508 266 62

Årets Trädgårdsbok 2010 och trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar:
Välkommen att besöka trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö 23-27 mars. Stockholms
Gartnersällskap finns i centralt i A-hallen; monter A01:09. Kom och rösta fram Årets Trädgårdsbok 2010!
De nominerade böckerna finns presenterade på vår hemsida, www.gartnersallskapet.se
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