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8 juni - Mitt liv på Slottsträdgården Ulriksdal med Bosse Rappne  
 
Det blir en rundvandring med Bosse på 
Slottsträdgårdens 4 hektar friland och växthus.  

Han berättar från hur hans intresse för trädgård och 
miljö väcktes av en bisvärm när han som 14-åring 
jobbade i en snittblomsodling fram till dagens 
Slottsträdgård med 80 helårsanställda.  

Vi får höra om trädgårdens historia och Bosses syn på 
miljövänlig odling och vi får köra ner våra händer i den 
luckra svartjorden. 

Vi träffas vid entrén senast 18.30.  
Vill du handla bör du göra det i god tid innan. 
Kassan stänger kl. 18.00 och efter det minglar 
vi i trädgården fram tills vi börjar. Vi serverar 
ingen mat eller fika. Arrangemanget är 
kostnadsfritt och endast för medlemmar och 
någon yrkesbroder eller -syster som du tror 
vill bli medlem i Gartnersällskapet!  

Lättast kommer du dit med bil. Slottsträdgårdsvägen 8, 170 79 Solna är adressen. Aktuell 
information om hur du tar dig dit med anledning av det pågående vägarbetet kan du läsa 
om på https://www.rappne.se/  
Bilder vänligen utlånade från Slottsträdgården Ulriksdal.  

Tid: onsdag den 8 juni kl. 18.30. Visningen tar ca. 1 ½ timme. 
Plats: mötesplats vid entrén till Slottsträdgården Ulriksdal 
Avgift: kostnadsfritt för medlemmar och gäster som är yrkesutövande eller studerande inom branschen 
Anmälan sker till info@gartnersallskapet.se   
Maximalt antal deltagare: 50 personer 

https://www.rappne.se/
mailto:info@gartnersallskapet.se


15 juni - Guidad vandring i Norra Djurgårdsstaden med  
Anders Jönsson från AJ Landskap  

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest 
omfattande stadsutvecklingsområden.  
Man planerar för minst 12 000 nya bostäder och 
35 000 nya arbetsplatser. Hittills har 26 400 m² 
gröna tak och 47 300 m² gröna gårdar byggts.  
 
2019 tilldelades stråket Jaktgatan och Lövängsgatan, 
med AJ Landskap som ansvarigt kontor, Sveriges 
Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur med 
motiveringen  

 
”Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt lustfylld huvudgata som ger 
ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet 
är vägvisande i att framsynt skapa rum för vegetation som ger både sinnlig 
upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Frodigheten i den breda, 
vackert komponerade planteringen är något unikt. Gatans disposition och 
vackra materialbehandling visar att fotgängarna har prioriterats.” 
 
Vi följer Anders Jönsson och några av hans medarbetare från AJ 
Landskap när de tar oss med på en inspirerande och lärorik 
vandring i ett område som inte bara ska vara trivsamt och givande 
för de boende, utan även utgöra miljöer som är motståndskraftiga 
mot extrem hetta, kraftiga regn och annat som följer i 
klimatförändringarnas spår.   
  
Bilder från Jaktgatan och Lövängsgatan. Arkitekt AJ Landskap. Beställare Stockholms stad. Fotograf Lennart Johansson.  

 
 
 
21 augusti - Rydboholms slottsträdgård – en trädgård i Mälardalen  

Vi planerar en upprepning av det mycket omtyckta besöket 2021 i en nyskapad, stor privat 
egendom med park och trädgård i absolut toppklass!  Den nyanlagda trädgårdsdelen är 
formgiven av Ulf Nordfjell. Rydboholms slottsträdgård öppnas exklusivt för medlemmarna i 
Stockholms Gartnersällskap.  

Tid: onsdag den 15 juni kl.18.00. Vandringen tar ca. 1 ½ timme. 
Plats: mötesplats Storängstorget, Norra Djurgårdsstaden 
Avgift: kostnadsfritt för medlemmar, gäst 100 kr om plats medges 
Anmälan sker till info@gartnersallskapet.se  
Maximalt antal deltagare: 20 personer. 
 
  
 

Tid: söndag den 21 augusti kl. 14.00. 
Plats: Rydboholms slott. Visningen tar ca. 2 timmar. Vi planerar för samåkning.  
Avgift: 150 kr/medlem 
Anmälan senast den 10 augusti till info@gartnersallskapet.se   
Maximalt antal deltagare: 20 personer. Fotografering undanbedes. 
 
  
 

mailto:info@gartnersallskapet.se
mailto:info@gartnersallskapet.se


 
12 oktober - Gartnerskål – möt vinnaren av Årets trädgårdsbok 2022  
 

Det traditionella medlemsmötet, där vi under glada och 
högtidliga former firar den goda trädgårdslitteraturen och 
delar ut diplom och blommor till årets vinnare! Vi möter 
och samtalar med yrkeskollegor, författare, fotograf och 
förlagsfolk.  
 
Välkomna till Rönnells Antikvariat! 

 

 

16 november - Om biologisk mångfald – Erik Hansson  
 
Erik berättar om en av vår tids mest brännande ämnen. 
Vad det har för betydelse och hur det kan vara en del av 
lösningen på våra ekologiska utmaningar. Vi får veta 
vad vi kan göra för att bidra till att öka den biologiska 
mångfalden. Hur enkelt det är och vad det kan göra för 
skillnad. Vi får också höra om arbetet med Biologiska 
mångfaldens dag.   
 
TIPS! Biologiska mångfaldens dag firas den 22 maj med 
mängder av aktiviteter landet runt. Se vad som händer 
hos just dig! https://www.biomfdag.se/  

 
Erik Hansson är journalist, 
författare till boken Upplevelser 
i Stockholms natur och chef-

redaktör för Natursidan.se, en av Sveriges största 
webbplatser om naturen. Han nominerades till 
Naturvårdspriset 2019 av ArtDatabanken och 
Miljömålspriset 2020 av Naturvårdsverket. Erik är även 
en av initiativtagarna till uppmärksammandet av 
Biologiska mångfaldens dag i Sverige.  
 

Bibon.   Bild Erik Hansson. 

Luktgräsfjäril på lavendel.   Bild Erik Hansson. 
 

Tid: onsdag den 16 november kl.18.30. Föredraget med frågestund och diskussioner tar ca. 1 ½ timme. 
Plats: KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B 
Avgift: kostnadsfritt för medlemmar, gäst 100 kr  
Anmälan senast den 15 november till info@gartnersallskapet.se  
 

Tid: onsdag den 12 oktober kl. 18.30 
Plats: Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32  
Avgift: kostnadsfri, öppen tillställning för alla 
Anmälan görs till info@ronnells.se     

https://www.biomfdag.se/
mailto:info@gartnersallskapet.se
mailto:info@ronnells.se


Följande aktiviteter väntar på att bli datumsatta.  
De planeras att ske under september-november 2022 och januari-april 2023. 
 
 
 
 
Invasiva, främmande arter – motsatsen till biologisk mångfald 
 
Invasiva växter är främmande arter som bland annat 
påverkar våra ekosystem och hotar vår biologiska 
mångfald. I Sverige finns idag över 2 000 främmande 
arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Hur 
ser regelverket ut? Vilka är arterna? Varför har de 
blivit ett problem? Hur sker rapporteringen? Vad kan 
vi göra? Vilka bekämpningsmetoder fungerar? Vilka 
andra riskerar att bli de nya, invasiva främmande 
arterna?  
 
 
 
 
 
Nigel Dunnett - Inspired by Nature. Design for People  
 

Nigel Dunnett, professor vid University of Sheffield. Nigel Dunnett, 
professor vid University of Sheffield, är en 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.  

 
 

James Hitchmough – Horticultural Ecology 
 
James Hitchmough, professor vid University of Sheffield. 
Han forskar om ekologi, design och hantering av örtartad 
vegetation och gräsmark för anpassning till parker i städer.  

Han är författare till flera böcker.  Han är liksom Nigel 
Dunnett verksam i England i projektet Sheffield Grey to 
Green och han leder The Urban BESS Meadows Experiment 
som vetenskapligt ska mäta fördelarna med att skapa ängar i 
stadsområden. 

Invasiva, främmande arter.    Bild FOR.  
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