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Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar  
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TORSDAG 12 APRIL
Stadsodling – fritidsodling på tillväxt 
som reformerar och syns i samhället

Vad gör vi med våra stadsträd?

Kvalitetssäkra skötseln av utemiljön 
 – kontroll och uppföljning

FREDAG 13 APRIL
LOD Lokalt omhändertagande  

av dagvatten 

Den framtida kyrkogården – går det att 
kombinera förnyelse och bevarande?

Grön utemiljö för alla

P




Goda exempel är viktiGa inspirationskällor och värdefulla 
erfarenheter för fortsatt spridning av och inspiration till fler 
stadsodlingsrörelser i våra städer. Synliga urbana odlingar och då 
helst bostadsnära, bildar plattform för utåtriktad verksamhet. Hur 
påverkas de boende i områden där stadsodling pågått ett par år? 
Har gemensamhetsodlingar lett till samverkan och möten mellan 
människor i olika åldrar och med skilda bakgrunder? 
 På det här seminariet kommer vi att följa arbetet med 
stadsodlingsrörelser i Malmö, Göteborg och Uppsala. Hur har man 
här gått vidare för att förbättra och utöka 
såväl stadsodling som stadsnära odling? 
 Vi får även ta del av 
stadsodlingsrörelser i några storstäder 
från olika delar av världen. Är det någon 
skillnad mellan dessa och det som pågår i 
vårt land?

Stadsodling 
– fritidsodling på tillväxt som reformerar  
   och syns i samhället

TorSdag 12 apriL   

09.10 Produktion av mat och trygghet på stadens  
 glömda platser 
	 Niklas	Vennberg,	Stadsjord

09.50 Matparken – gemenskapsodling i Gottsunda 
 Marina	Queiroz,	landskapsarkitekt	och		
	 Ylva	Andersson,	odlare,	Matparken	i	Gottsunda

10.30 Kaffe

10.50  Stadsodling som förändringsstrategi  
 – en jämförelse mellan tidigt 1900-tal och idag 
 Tim	Delshammar,	forskare,	lektor	vid		 	
	 landskapsplanering	SLU	Alnarp

11.30 Odla i sta´n 
	 Linnea	Wettermark

12.00 Stadsodling i storstäder 
	 Ulrika	Flodin	Furås,	journalist	och	författare

12.30  Avslutning

I samarbete med KSLA
Moderator	Carola	Wingren,	professor	i	landskapsarkitektur		
SLU	Alnarp,	ledamot	av	KSLÁ s	hållbarhetskommité.

 FråGor krinG våra stadsträd och deras 
omvårdnad är alltid lika aktuellt. Kraven 
på växtplatsen är höga; träden ska ha 
tillräckligt med livsutrymme för att trivas 
i stadsmiljö. Dessutom måste trafikmiljön 
vara säker och risken för rötter i spill – och 
dagvattenledningar minimeras.
 Våra stadsträd tvingas ofta att växa under 
tuffa förhållanden. Många viktiga aspekter 
måste därför tas med i beräkningen både när vi ska etablera nya 
stadsträd och förbättra växtmiljön för redan befintliga.
 Våra stadsträd drabbas ständigt av nya skadegörare. En 
del angrepp är mycket aggressiva och svårbekämpade. Hur 
behandlar - och helst motverkar- vi angrepp?  
 Genom att lyfta fram konkreta och lyckade exempel vill 
vi belysa hur bra planering, rätt växtval samt god kännedom 
om olika förbättrande åtgärder kan spara resurser och skapa 
trivsamma och hållbara stadsträdsmiljöer. 

Vad gör vi med våra stadsträd? TorSdag 12 apriL

12.45 Val av träd för optimalt utnyttjande av  
 växtplatsens förutsättningar 
 Henrik	Sjöman	SLU

13.30 Nya hot mot våra stadsträd 
 Ingrid	Åkesson	Jordbruksverket

14.15 Kaffepaus

15.05 Renovering, vård och återplantering av träd i stadsmiljö 
 Björn	Embrén	Trafikkontoret	Stockholms	Stad	

15.50 Inventering och riskbedömning av gatuträd 
 Arne	Mattsson,	landskapsingenjör,		
	 gatukontoret	Malmö	Stad

16.35  Avslutning


det är viktiGt att ställa tydliGa krav på skötseln av 
utemiljö och sedan minst lika viktigt att följa upp med kontroller. 
Poseidon har utvecklat ett system för att beskriva och kontrollera 
skötsel av utemiljö. Skötselmanualen bygger i sin grund på SABOs 
skötselmanual för bostadsgårdar men har anpassats till Poseidons 
förhållanden. Poseidon utför skötsel både i egen regi och med 
skötselentreprenörer. 
 Våren 2011 genomförde Svenska Bostäder en outsourcing av 
utemiljöskötseln i fyra affärsområden. Upphandlingen skedde 
affärsområdesvis och presenterades 
på Nordiska Trädgårdar 2011. 
Hur stämmer resultatet med 
de tankar som fanns med i 
upphandlingsskedet? 
 Framtagning av skötselnyckeltalen 
för bostadsgårdar har skett i 
samarbete mellan SABO och STAF.

Kvalitétssäkra skötseln av 
utemiljö – kontroll och uppföljning 12.45 Registrering

13.00 Välkommen – Inledning

13.30 Skötselentreprenader i Malmö stad – erfarenheter  
 och utveckling av entreprenadhandlingar inför ny  
 upphandling 2012 
	 Arne	Mattsson,	landskapsingenjör,	gatukontoret	Malmö	Stad

14.00 Kaffe

14.30 Nytt system för beskrivning och kontroll av   
 utemiljöskötseln 
	 Lennart	Wahlstedt,	trädgårdscontroller,	Poseidon,	Göteborg

15.10 Resultat av upphandlingen med outsourcing av   
 utemiljöskötseln 
 Stefan	Mattson,	trädgårdsmästare	Halmstads	Fastighets		
	 AB,	f	d	trädgårdsmästare	Svenska	bostäder,	Ramona		
	 Schrenk,	trädgårdssamordnare	i	Järva,	Svenska		
	 Bostäder	Stockholm

15.50 Användning av skötselnyckeltalen för bostadsgårdar 
 Kenneth	Lundin	STAF,	Lennart	Wahlstedt	SABO

16.10 Green Space Award – norsk modell för kvalitetssäkring  
 av  parker. Rapport från pågående projekt. 
 Sten	Göransson,	landskapsarkitekt,	Malmö	Stad,	ord-	
	 förande	i	Föreningen	Sveriges	Stadsträdgårdsmästare

16.30 Avslutning
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vilken roll spelar utemiljön och bostadsGården 
vid val av bostad? Kan man spåra en minskad omflyttning i 
bostadsområden där man satsat på grön utemiljö – för alla?  
 Hur tillgodoser vi även barnens, ungdomarnas och de äldres 
önskemål och behov när det gäller utformning och förvaltning 
av den gemensamma gröna utemiljön?
 Val av lämpligt växtmaterial 
är av stor vikt för att skapa 
inbjudande och attraktiva 
bostadsgårdar för trivsel och 
engagemang. Hur kan man 
förändra befintliga sterila och 
trista utemiljöer till grönskande 
oaser som skapar möjligheter 
till upplevelser, rekreation och 
gemenskap?

09.10 Kyrkogården som kulturminne 
 Ronny	Holm,	organisationschef,	Sveriges	Kyrkogårds-		
	 och	Krematorieförbund

09.55  Kyrkogårdens utvecklingsmöjligheter 
 Staffan	Lundstedt,	hortonom,	Svenska	Kyrkans		 	
	 Arbetsgivarorganisation

10.40   Kaffe

11.00  Nya hot mot kyrkogårdens växter 
	 Ingrid	Åkesson	Jordbruksverket

11.45 Världsarvet Skogskyrkogården 
 Mats	Larsson,	förvaltningschef,	Stockholms	Stads		
	 Kyrkogårdsförvaltning

12.30  Avslutning

beGravninGsverksamheten står inFör nya utmaninGar 
när det gäller såväl förnyelse som bevarande. Begravningsplatsen 
är i ständig förändring med nya gravskick som tillkommer och 
utvecklas för att tillgodose skilda behov och önskemål. Hur 
kan vi anpassa våra gamla kyrkogårdar till nya gravskick som 
exempelvis askgravlundar?
 För många besökare utgör 
kyrkogården en vacker och 
rogivande plats som ska inbjuda till 
eftertanke, stillhet och hopp. Hur kan 
begravningsplatser planeras för att 
kunna uppfylla framtida krav på vård 
och skötsel i en mångkulturell miljö?  

den framtida kyrkogården
– går det att kombinera förnyelse och 
bevarande? 

Fredag 13 apriL

under de senaste åren har delar av landet återkommande 
drabbats av enorma regnmängder under kort tid. Följderna har 
varit katastrofala för såväl de boende som den omgivande miljön. 
 Hur kan vi hantera översvämningar i urbana områden till följd 
av intensivare och förändrad nederbörd?
 Kan vatten från regn och mark tas till vara och integreras i 
stadsmiljön som gröna och blå lösningar i form av natursköna 
öppna vattenstråk?
 Vilka lösningar och metoder 
kan man använda sig av för bättre 
hantering av dagvatten efter stora 
nederbördsmängder under kort 
tid?
 Arvid Ekle har erfarenhet av 
liknande problemlösningar i såväl 
Norge som i andra länder. 

Lod Lokalt omhändertagande 
av dagvatten – en fråga i tiden

Fredag 13 apriL

09.00 Registrering

09.15 Välkommen – Inledning

09.30 Hur kan man förbättra beredskapen för stora regn- 
 mängder på kort tid? Vad krävs för att det ska fungera  
 och samtidigt tillföra estetiska värden i utemiljön? 
 Arvid	Ekle,	ordförande	naml,	Norge	

10.00 Kaffe

10.30 Fortsättning på tidigare rubrik "Hur man kan förbättra…"

11.15 Redovisning av projektet Norra Djurgårdsstaden –  
 lösningar och metoder för dagvattenhantering 
 Björn	Olsson,	landskapsarkitekt,	Exploateringskontoret	i		
	 Stockholm

12.00 Fruktpaus

12.15 Teknisk utrustning och tekniska lösningar till dammar  
	 Tommy	Göte,	Byggros	AB	

12.45 Avslutning

grön utemiljö för alla Fredag  13 apriL

12.45  Vad är en bra bostadsgård? –”det nya vardagsrummet” 
 Stefan	Mattson,	trädgårdsmästare	Halmstads		
	 Fastighets	AB,	f	d	trädgårdsmästare	Svenska	Bostäder,		
	 Stockholm	

13.30  ”Det blir ju som en botanisk trädgård!” – är det  
 realistiskt i en bostadsmiljö med tanke på växtval,  
 skötsel och ekonomi? 
 Mona	Holmberg,	Holmberg	&	Strindberg		
	 Trädgårdskonsulter

14.15 Kaffepaus

15.05 Allt tätare städer – vart tar barn och ungdomar vägen? 
 Petter	Åkerblom,	landskapsarkitekt	och	koordinator	
	 	vid	Movium	–	Centrum	för	stadens	utemiljö,	SLU	

15.50 Biofil stadsutveckling 
 Mattias	Gustafsson,	Landskapsarkitekt,	Urbio	AB

16.35  Avslutning

	 Moderator	Leif	Thorin









FOR (FritidsOdlingens Riksorganisation) 
är medarrangör av Trädgårdsmässan 
nordiska Trädgårdar tillsammans med 
Stockholmsmässan. For ansvarar för 
delar av Trädgårdsmässan som rådgiv-
ningsgatan, de Öppna föredragen samt 
Seminarierna.
 rådgivningsgatan är samlingsplatsen 
för sällskap, föreningar och organisatio-
ner vilka alla har anknytning till fritidsod-
lingen i landet.
 rådgivningsgatan rymmer mycken 
kunskap och engagemang och som 
besökare blir du väl mottagen i de olika 
montrarna. passa på att fråga!
 Årets Seminarier har skilda teman 
med avsikten att täcka in så många verk-
samhetsområden som möjligt, för att in-
tressera och locka trädgårdsbranschens 
yrkesfolk att besöka mässan. Förelä-
sarna är handplockade och representerar 
flertalet organisationer med anknytning 
till trädgårdsområdet.
 Trädgårdsmässan nordiska Trädgår-
dar är nordens största trädgårdsmässa 
och en viktig mötesplats för allt och alla 
med trädgård som förtecken. 
 att besöka Trädgårdsmässan nord-
iska Trädgårdar i april månad är som att 
kliva rakt i famnen på våren. och du blir 
på ett hänförande sätt påmind om att en 
ny spännande trädgårdssäsong ligger i 
startgroparna.

 på Trädgårdsmässan nordiska Träd-
gårdar finns utställare från trädgårds-
sektorns olika verksamhets – och pro-
duktionsområden. Som besökare har du 
möjlighet att handla, ställa frågor samt 
studera allt ifrån fröer och plantor, red-
skap och maskiner, trädgårdsmöbler och 
böcker till växthus och vattenanläggningar.
 Yrkesodlare, trädgårdsrådgivare, fors-
kare och författare med det allra senaste 
inom trädgård finns också på plats för att 
dela med sig av sina tips och erfarenheter.
 Låt dig inspireras av kreativa idéträd-
gårdar och balkonger designade efter 
personlig smak.
 dessutom bjuder Trädgårdsmässan 
nordiska Trädgårdar på ett stort antal 
kostnadsfria öppna föredrag på tre olika 
scener runt om i utställarhallen. Under 
mässans fyra dagar är scenerna upptag-
na med korta föredrag om allt man kan 
tänka sig som ryms inom tema trädgård: 
mat, böcker, favoritväxter, utnämningar 
och prisutdelning mm.

Här på Trädgårdsmässan nordiska Träd-
gårdar hittar du alla årets nyheter inför 
den stundande nya trädgårdssäsongen.
 
Årets tema:
Nya oväntade kombinationer  
och inspirerande kollisioner

avsändare: For
Åsögatan 149
116 32 Stockholm

Porto betaltB

i  SamVerK an med:
www.for.se

INFO: www.for.se, www.nordiskatradgardar.se
FRÅGOR: annica.larsdotter@for.se 

Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar  
12–15 april 2012 på Stockholmsmässan i Älvsjö



www.for.se
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1. 
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2. 
	 K

valitetssäkra skötseln av utem
iljö – kontroll och upphandling 

3. 
 Vad gör vi m

ed våra stadsträd?

Fredagen den 13 april, förm
iddag 

4. 
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d
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händertagande av dagvatten – en fråga i tiden  
5. 

 d
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tida kyrkogården – går det att kom
binera förnyelse och bevarande?

Fredag den 14 april, efterm
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6. 
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iljö för alla

n
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n:  _____________________________________________________________

Företag/organisation:  ________________________________________________

a
dress:  ____________________________________________________________

p
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m
obilnr:  ______________________

 Fax:  ________________________________

e-post:  _____________________________________________________________

Faktureringsadress:  _________________________________________________

r
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Skicka din anm
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älan är bindande. Vid återbud före den 19 m
ars debiteras halva avgiften, därefter hela 

avgiften.
a
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älan kan överlåtas till annan deltagare från företaget/organisationen.

B
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.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i sem

inarieprogram
m

et.
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ässa!
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