12–13 januari
kl 9.00 –18.00
Frukostmingel från kl 8.30!

Mitt i lågsäsong passar vi på att frossa i kunskap, inspiration, diskussioner och mingel.

F Ö R E L Ä S A R D A G – torsdag 12/1 kl 9.00–18.00

Den viktorianska trädgården – i trädgårdsmästarens spår
Gamla tiders trädgårdsmästare besatt kunskaper som håller på att glömmas bort, men
metoderna är lika aktuella idag. Med avstamp i den hortikulturella glansperiod som kallas
viktoriansk tid, får vi följa en berättelse om när trädgården ansågs förbättra både människors liv och samhället i stort.
Elisabeth Svalin Gunnarsson, kulturvetare, historiker och författare, Kulturträdgården

Ulls hus – gnistrande campusmiljö
Den stora innergården vid Ulls hus, SLU i Uppsala, är ett innovativt landskap med stora
träd, gnistrande grus och vatten. Karaktärsfull gestaltning där helhet och detaljer samspelar. Vi får följa projektet från idé till slutlig anläggning, genom alla utmaningar och fram till
nomineringen av Sienapriset 2016.
Jens Modin, landskapsarkitekt LAR/MSA, White Arkitekter

Ängen – en lugn glänta, ett susande fält eller evighetens ängar?
En djupdykning bland ängens blommor och gräs. Historia, frön och plantor, naturliga biotoper, ängen som marktäckare, anläggning, förebygga vanliga problem, skötselaspekter.
Inger Runesson, biolog, Pratensis AB

Välj rätt trä utomhus – för- och nackdelar med olika trämaterial utomhus
Vi tar del av provningar, forskning och information om trämaterial avsedda för utemiljö,
med fokus på trädäck. Vad påverkar livslängden? Vad är bäst; kiselbaserade behandlingar
som Sioo och OrganoWood, lärk, Kebony eller kärnved av långsamväxande fura?
Jöran Jermer, träskyddsexpert vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om att leva och verka med skönhet som drivkraft
För Hannu sitter skönheten i stämningen. Han vill att läsaren ska vilja stanna kvar mellan
pärmarna, och på samma sätt handlar varje uppdrag om att gestalta en atmosfär där besökaren vill stanna upp och kvar. Går det åt fanders tar han fram sin främsta förmåga – att
kunna tänka om. Vi får ta del av Hannus fantastiska tankevärld och arbetsprocess.
Hannu Sarenström, mat- och trädgårdsinspiratör

W O R K S H O P D A G – fredag 13/1 kl 9.00–18.00

Pris: 3160 kr + moms
Ingår: Föreläsardag + Workshopdag med inledande föreläsningar.
Enkelt frukostmingel, vegetarisk
lunch och eftermiddagsfika.
Plats: MeetingRoom,
Alströmergatan 20, Kungsholmen
Anmälan (bindande):
helena@addgreen.se
cajsa@formochfunktion.se

Vi tar upp funderingar och problem som uppstått under gångna året eller nya angelägna
ämnen för att stärka oss i vår komplexa och innehållsrika yrkesroll. Ni ställer frågorna!
Varje block inleds med en föreläsning.
FÖRMIDDAG – TEMA DESIGN OCH ANLÄGGNING

Trädgårdsdesign ur anläggarperpektiv. Hur fungerar skrivbordsidéerna i praktiken?
Kenneth Hellberg, trädgårdsdesigner, anläggare, lärare, Design av land
EFTERMIDDAG – TEMA VÄXTER OCH JORD

Nya rön och rekommendationer. Extra fokus på val av friska häckväxter för olika behov.
Tomas Lagerström, Gröna Råd Växtkonsulter (pensionerad landskapsarkitekt, SLU, Ultuna)
Niklas Vestin, Rölunda Gård – föreläser om jord och biokol.
Arrangörer: Helena Rosenlöv Egge AddGreen och Cajsa Jacobsson Form & Funktion

