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Stockholms Gartnersällskaps årsmöte 

Onsdag 24 februari 

Årsmötet sker digitalt på grund av Covid-19 då restriktion sedan   

24 november 2020 inte tillåter samlingar större än 8 personer. Mer 

information om tid, länk för uppkoppling via Zoom etc. skickas ut    

i slutet av januari. 

Föredrag på årsmötet hålls av Elisabeth Svalin Gunnarsson, 

medlem i Gartnersällskapet. Hon talar om boken ”Snödroppar – en galantofil 

kärlekshistoria” som hon skrivit tillsammans med Gunnel Carlson. 

 

Nordiska Trädgårdar 25 – 28 mars 

Mässan sker i år som ett digitalt event. Gartnersällskapets bidrag är 

en intervju med Gartnerfondens stipendiat Patrik Grahn, 

landskapsarkitekt och professor i landskapsarkitektur vid Sveriges 

lantbruksuniversitet i Alnarp. 

 

En trädgård i Mälardalen 

Uppskjutet från juni 2020 
Vi åker till en nyskapad, stor privat trädgård i absolut toppklass, designad av en av 

väldens främsta internationellt kända landskapsarkitekter. Trädgården som än så 

länge måste hemlighållas öppnas exklusivt för Gartnersällskapets medlemmar och vi 

guidas genom trädgårdens planteringar.  

Tyvärr blir det ett starkt begränsat deltagarantal av respekt för ägarfamiljens 

önskemål. Anmälningar från 2020 kvarstår, reservlista är upprättad 

 

Onsdag 25 augusti, preliminärt 
Uppskjutet från september 2020 

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 de som precis 
insett att de gillar att vistas i naturen och de som har naturen som forskningsområde. Erik 
kommer att berätta om biologisk mångfald – vad det är, vad det har för betydelse och hur det 
kan vara en lösning på våra ekologiska utmaningar. VI kommer också att 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. 
 

September, preliminärt 
Låt människorna och städerna blomstra!  
Odling i stadsmiljö med Ulrika Flodin Furås. 
Ulrika tar oss med på en vandring i koloniområdena på Söder och väver ihop 
stadsodlingens historia med nutid.  
Vi utgår från Clarion hotel. För att delta i denna aktivitet bör du orka gå i ett par 
timmar. Kläder efter väder. 
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Oktober 2021 
Gartnerskål på Rönnells 
Gartnerskål med författaren till ”Årets Trädgårdsbok 2021”. 
Gartnersällskapet bjuder medlemmarna till Rönnells Antikvariat för 
att träffa författaren och vinnaren av utmärkelsen ”Årets 
Trädgårdsbok”. En trevlig kväll med författarsamtal och en 
uppläsning ur boken som tilldelats utmärkelsen. 
 

Onsdag 10 november, preliminärt 
Uppskjutet från november 2020 

Nigel Dunnett - Inspired by Nature. Design for People 
 

Stockholms Gartnersällskap är stolt över att få bjuda in Nigel 
Dunnett, professor vid University of Sheffield. Nigel Dunnett är 
en av världens förespråkare och skapare av innovativ 
växtdesign för att skapa ekologiskt hållbara trädgårdar och 
planteringar av stort estetiskt värde, artrikedom och i samklang 
med naturen. 
 

Han har skrivit ett flertal böcker och medverkat i andra, han varit 

inblandad i ett antal parkprojekt i England, t ex The Queen 

Elizabeth London Olympic Park, The Barbican Centre i London och i projektet 

Sheffield Grey to Green där han planerat Englands största övergång till en grön 

innerstad. 

 

 

Idéer för kommande aktiviteter, men ännu ej datumsatta 

programpunkter för 2021-2022: 
Visning av Norra Djurgårdsstaden 

Besök i slottsparker i Stockholms närhet: Haga, Ulriksdal, Drottingholm, Ekebyhov… 

Ljud i landskapet 

Hydroponisk odling 

Besök på Julita  

Invasiva växter, Naturvårdsverket informerar 

Gunnel Holm från E-planta ekonomisk förening. E-planta och vikten av växter i takt 

med vårt svenska klimat. 

 


