
STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
PROGRAM FÖR 20
Preliminärt program – ändringar kan behöv göras, 

 
 

Tisdag den 18 februari 
Stockholms Gartnersällskaps årsmöte
i KSLA:s lokaler på Drottningatan 95 B.
 
Se särskild kallelse! 
 
Samling kl 17.30, mingel och avprickning
 
Årsmötesförhandlingarna startar 18.15. 
Ca 19.30 Buffé med lättare mat och dryck.
Ca 20.15 föredrag på temat:  

”Vad är jord - praktikfall utifrån 
renovering av växtbäddar  
i Stockholms gator”  
 
av Niklas Vestin, marknadsansvarig hos
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Montermedhjälpare behövs! 
 
Psst!... är du intresserad att hjälpa till att bemanna
vår monter (4 tim) så får du fritt inträde alla 
Kan du avvara några timmar och är intresserad 
av dig till info@gartnersallskapet.se, eller Lennart 
Pöppel, bitr. mässansvarig, tel 0708-774720.

STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
PROGRAM FÖR 2020 

ändringar kan behöv göras, kontrollera alltid vår hemsida: www.gartnersallskapet.se

årsmöte,  
i KSLA:s lokaler på Drottningatan 95 B. 

, mingel och avprickning  

Buffé med lättare mat och dryck.  

praktikfall utifrån 

rknadsansvarig hos Rölunda Jord.  

 

 
Datum och tid: 18/2 kl.18.00  
Plats: KSLA, Drottninggatan 95B
Avgift (för deltagande i programmet efter 19.30) 100 kr för 
medlem, 200 kr icke medlem. I priset ingår lättare förtäring 
och dryck. 
Anmälan senast 13/2 till info@gartnersallskapet.se
 

 
Nordiska trädgårdar 26
på Stockholmsmässan i Älvsjö
 

Gartnersällskapet välkomnar alla 
till sällskapets monter A03:50 alla dagarna!
 

Torsdag den 26 mars 
 
kl 11.00 Exklusivt mässeminarium
för Gartnersällskapets medlemmar
med Gunnel Holm från E-planta
förening. Hon berättar om E-planta och 
vikten av växter i takt med vårt svenska 
klimat. Kom och lyssna och ställ frågor!
 
 
 
 
 
 
 
Kl ….. Öppet föredrag på Pelargonscenen
Årets Trädgårdsbok 2020 –
nya trädgårdsböcker presenteras
 
Bokförlagens nya trädgårdsböcker
nominering till utmärkelsen Årets Trädgårdsbok presenteras 
av Gartnersällskapets Mariana Vodo
(öppet för alla mässbesökare) 

Tid: 26/3 kl 11.00 i konferenslokal i 
Anmälan senast 20/3 till info@gart
Lennart Pöppel, bitr. mässansvarig, tel 0708
(Anmälda deltagare har fritt inträde till mässan.)
 

är du intresserad att hjälpa till att bemanna 
vår monter (4 tim) så får du fritt inträde alla dagarna.  
Kan du avvara några timmar och är intresserad - hör 

eller Lennart 
774720. 

STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP 

www.gartnersallskapet.se 

 
KSLA, Drottninggatan 95B 
(för deltagande i programmet efter 19.30) 100 kr för 

medlem, 200 kr icke medlem. I priset ingår lättare förtäring 

till info@gartnersallskapet.se 

6-29 mars  
på Stockholmsmässan i Älvsjö 

välkomnar alla medlemmar 
monter A03:50 alla dagarna! 

eminarium  
för Gartnersällskapets medlemmar  

planta ekonomisk 
planta och 

i takt med vårt svenska 
Kom och lyssna och ställ frågor! 

Öppet föredrag på Pelargonscenen. 
– en kavalkad med  

presenteras 

nya trädgårdsböcker inskickade för 
Årets Trädgårdsbok presenteras 

Mariana Vodovosoff. 

konferenslokal i Stockholmsmässan 
info@gartnersallskapet.se eller 

Lennart Pöppel, bitr. mässansvarig, tel 0708-774720.  
(Anmälda deltagare har fritt inträde till mässan.) 



 
 
 
 
Lördag den 27 juni 
Gartnersällskapets sommarutflykt 
Två trädgårdar i Mälardalen  
 
I år går vår sommarutflykt till två spännande besöksmål lokalt i Mälardalen.
 

På förmiddagen åker vi till en nyskapad stor privat trädgård i absolut toppklass
designad av en av världens främsta internationellt kän
länge måste hemlighållas, öppnas exklusivt för Gartnersällskapets medlemmar och vi guidas genom 
trädgårdens fantastiska planteringar.  
OBS! Tyvärr är det starkt begränsat deltagarantal av respekt för ägarfami
Anmäl dig därför snabbt, det här vill du inte missa! 
 
Vi äter sedan lunch, cirka kl 13.00 i restaurangen hos Åkersberga Växtförsäljning för att därefter åka vidare till vårt 
nästa besöksmål. Lunch betalas på plats. 
 

På eftermiddagen besöker vi Åkersberga Trädgårdssällskap
Där blir vi guidade i deras visningsträdgård. 
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 skolor och 
förskolor komma för att odla i egna pallkragar. Här finns även en 
geologisk utställning som visar mineraler och stenarter som finns i
kommunen.  
 
Tid: Lördag 27/6  klockan 9.00 – 17.00 
Avreseplats Stockholms Central (närmare info till anmälda deltagare)
Avgiften är vid tryck av årets program ännu inte fastställd
Anmälan senast 13 juni till info@gartnersallskapet.se
 

 
Tisdag den 8 september 
Erik Hansson – föredrag om biologisk 
mångfald 
Erik Hansson är chefredaktör för Natursidan.se och en av 
initiativtagarna till uppmärksammandet av Biologiska 
mångfaldens dag i Sverige. Natursidan.se sprider 
information om naturen till en bred målgrupp, både till 
som precis insett att de gillar att vistas i naturen och de 
som har naturen som forskningsområde. 
Erik kommer att berätta om biologisk mångfald 
är, vad det har för betydelse och hur det kan vara en 
lösning på våra ekologiska utmaningar. Vi kom
få veta mer om insatser för biologisk mångfald, hur enkelt 
det är och vad det kan göra för skillnad. Dessutom får vi 
höra om arbetet med Biologiska mångfaldens dag.

 

 
 

Gartnersällskapets sommarutflykt – studieresa 
 

I år går vår sommarutflykt till två spännande besöksmål lokalt i Mälardalen. 

nyskapad stor privat trädgård i absolut toppklass
designad av en av världens främsta internationellt kända landskapsarkitekter. Trädgården, som än så 
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att berätta om biologisk mångfald - Vad det 

vad det har för betydelse och hur det kan vara en 
lösning på våra ekologiska utmaningar. Vi kommer också 
få veta mer om insatser för biologisk mångfald, hur enkelt 
det är och vad det kan göra för skillnad. Dessutom får vi 
höra om arbetet med Biologiska mångfaldens dag. 

 

 
 Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B
 Tid: Tisdag 8 september, Kl 18
 Avgift ej klart i samband med tryck av programmet
 Anmälan till info@gartnersallskapet.se

 

nyskapad stor privat trädgård i absolut toppklass,  
da landskapsarkitekter. Trädgården, som än så  

länge måste hemlighållas, öppnas exklusivt för Gartnersällskapets medlemmar och vi guidas genom  

 

Vi äter sedan lunch, cirka kl 13.00 i restaurangen hos Åkersberga Växtförsäljning för att därefter åka vidare till vårt 

KSLA, Drottninggatan 95 B 
Tisdag 8 september, Kl 18 

lart i samband med tryck av programmet 
till info@gartnersallskapet.se 



 
Torsdag den 8 oktober 

Gartnerskål med författaren till 
”Årets Trädgårdsbok 2020” 
 
Traditionsenligt bjuder Gartnersällskapet sina 
medlemmar till att träffa författaren och vinnaren till 
utmärkelsen ”Årets Trädgårdsbok”. Det blir en trevlig 
kväll med författarsamtal och läsning ur boken som 
tilldelats årets utmärkelse.  
 
Tid: Torsdag 8/10 kl 18.30 
Plats: Rönnells Antikvariat,  
Avgift: 20:- vilket inkluderar lättare dryck och tilltugg.
Anmälan senast måndag 5/10 till info@gartnersallskapet.se
 

 

Onsdag den 11 november 
 
Till höstens kunskapsfördjupning kommer 

Nigel Dunnett 
 

Inspired by Nature. Design for People
 
Stockholms Gartnersällskap är stolt över att få bjuda in Nigel 
Dunnett, professor vid institutionen för landskapsarkitektur 
vid University of Sheffield. Nigel Dunne
ledande förespråkare och skapare av innovativ växtdesign för 
att skapa ekologiskt hållbara trädgårdar och planteringar med 
stort estetiskt värde, artrikedom och i samklang med naturen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
The Diamond 
Garden,  
London 

_________________________________________________________________________________
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Design for People. 

Stockholms Gartnersällskap är stolt över att få bjuda in Nigel 
t, professor vid institutionen för landskapsarkitektur 

vid University of Sheffield. Nigel Dunnett är en av världens 
ledande förespråkare och skapare av innovativ växtdesign för 
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The Barbican,  
stäpplantering 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Nigel Dunnett 
 
 Plats: KSLA, Drottninggatan 95B
 Tid: Onsdag 11 november, kl 18.00 
 fika från 17.30. 
 Avgift:  150 kronor för medlemmar, 
 icke medlemmar 300 kr 
 I priset ingår kaffe/te och smörgås
 Anmälan till info@gartnersallskapet.se

 

_________________________________________________________________________________
www.gartnersallskapet.se 

Drottninggatan 95B 
ember, kl 18.00 – ca 20.30,  

150 kronor för medlemmar,  

I priset ingår kaffe/te och smörgås 
till info@gartnersallskapet.se 

_________________________________________________________________________________ 


