
STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP 

PROGRAM FÖR 2019 
Preliminärt program – ändringar kan behöv göras, kontrollera alltid vår hemsida: www.gartnersallskapet.se 

 
Onsdag den 20 februari 

Stockholms Gartnersällskaps 170:e 

årsmöte 
Se särskild kallelse! 

 
Årmötet och efterföljande middag i Gamla 

Orangeriet i Bergianska Trädgården 

 

Samling och välkomstdrink kl 18.00. Därefter 

årsmötesförhandlingar.  

Ca 19.30 Mingel och middag och därefter föredrag av 

Åsa Ahrland på temat odling- och trädgårdshistoria. 

 

Datum och tid: 20/2 kl.18.00  

Plats: Gamla Orangeriet i Bergianska Trädgården 

Avgift (för deltagande i programmet efter 19.30) 

150 kr för medlem, 500 kr icke medlem. (Dryck 

till maten betalas av var och en, kaffe ingår. 

Anmälan senast 13/2 till 

info@gartnersallskapet.se eller tel 0707919736 

 

 

 

 

Nordiska trädgårdar 21-24 mars 
 

Besök Gartnersällskapets monter A03:50 alla 

dagarna! 

Anmäl dig som medhjälpare i montern (4 tim) så 

får du fritt inträde alla dagarna. Kan du avvara 

några timmar och är intresserad av att hjälpa till hör 

av dig till info@gartnersällskapet eller sällskapets 

klubbmästare Elisabeth. Se information i utskicket till 

årsmöteskallelsen! 
 

 

  

http://www.gartnersallskapet.se/


 

Tisdag den 14 maj 

 
Utflykt till tulpanerna i Haninge kommun 

 

Haninge är en av de största och snabbast växande 

kommunerna i Stockholm. Här skapar 

parkavdelningen ”snackisar” och jagar ”likes”, 

samtidigt som man arbetar mer lågmält med en 

förändring av växtmaterialet i parkerna. 2018 års 

succéartade Tulpanfestival har i år en uppföljare i 

mindre skala. Välkommen att ta del av 

parkavdelningens arbete och häng med på en 

tulpanpromenad till Eskilsparken och Peter Korns 

naturnära lökplanteringar. Vi börjar inne i Haninge 

kulturhus. 

 

Tid: tisdag 14/5 kl 18.00 – 20.00 

Plats: Kulturhuset, Poseidons Torg 

(pendeltågstation Handen) 

Anmälan senast 3 maj till 

info@gartnersallskapet.se eller tel. 070-606 84 

95 (Petra).  

De som anmält sig bjuds på kaffe/smörgås. 
 

 

 

Lördag den 29 juni 

 
Stora sommarutflykten till Dalarna  

 

Vi gör en heldagsutflykt med buss till Dalarna för att besöka permakultur- och mångfaldsträdgårdarna som har 

skapats i Hälsingbo, Stjärnsund av författarna till Årets trädgårdsbok 2018. Vi besöker även Kniva 

handelsträdgård som drivs av författarna till boken Odlarliv på Kniva trädgård som nominerades till Årets 

trädgårdsbok 2018..  

  

 

Tid: lördag 29/6 kl 07.00  

Avresa från World Trade center i Stockholm City. Vi släpper även av där vid dagens slut  

Anmälan senast 21/6 till info@gartnersallskapet.se  

eller till Gustaf på tel. 070-731 19 79 

Avgift: Ej klart vid års programmets tryck. Meddelas i samband med att du anmäler dig 

 

mailto:info@gartnersallskapet.se


Onsdag den 14 augusti 

Kvällsutflykt till Åkersberga Trädgårdssällskaps visningsträdgård - en trädgård för alla åldrar. 
Redan när Åkersberga Trädgårdssällskap bildades för drygt 20 år sedan fanns det planer på att man i sällskapet 

ville anlägga en visningsträdgård. Många eldsjälar har under åren lagt ner ett hårt arbete och idag så deltar ett 

30-tal av sällskapets medlemmar i planeringsverksamheten samt ständigt skötsel. På Länsmansgården där 

trädgården är belägen finns köksträdgård, en stor örtagård, rabatter för perenner, annueller, dahlior, pioner, rosor 

och rododendron. Ett stort växthus för uppdragning av plantor och odling samt en Linnérabatt. Barnen har en 

egen avdelning för odlande, lek och pedagogisk verksamhet. Hit kan för skolor och förskolor komma för att 

odla i egna pallkragar. Här finns en geologisk utställning som visar mineraler och stenarter som finns i 

kommunen, våra vanligaste sädesslag och träd. 
 

Tid: onsdag 14/8 preliminärt kl 18 

Plats: Åkersberga Trädgårdssällskaps visningsträdgård 

Anmälan senast måndag 12 augusti till info@gartnersallskapet.se eller tel. 070-606 84 95 (Bettan).  

Preliminärt ingen kostnad för medlemmar 
 

 

Tisdag den 8 oktober 

Gartnerskål med vinnaren av utmärkelsen ”Årets Trädgårdsbok 2019” 

 

 
 

Tid: tisdag 8/10 kl  

Plats: Puben Queens Head, Drottninggatan 108 

Anmälan senast måndag 7/10 till info@gartnersallskapet.se eller tel. 070-791 97 36 (Christian).  

Ingen avgift 

 

  

mailto:info@gartnersallskapet.se
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Onsdag 13 november 

 

En växtsamlare botaniserar bland sina minnen 

 

 

Henrik Zetterlund, vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska 

trädgård besöker oss och berättar om sina 45 år i Floras rike. Han 

delar med sig av sina erfarenheter från resorna i bland annat Kina, 

Kaukasus, Iran, Turkiet, Europa och Nordamerika. 

 

Tid: onsdag 13/11 kl  

Plats: Meddelas vid anmälan men kommer även meddelas sällskapets medlemmar via FB, hemsida och 

(per post för de som önskat detta ) under början av september 

Anmälan senast söndag 10/11 till e-post info@gartnersallskapet.se eller tel. 070-606 84 95 (Bettan).  

Avgift ännu inte bestämd vid programmets tryckläggning 

mailto:info@gartnersallskapet.se

