
Ur programmet: 

Andy Sturgeon, världsledande trädgårdsdesigner från England — vann Guldmedalj på 
årets Chelsea Flower show med sin The Mind garden, berättar på ett inspirerande sätt 
om hans syn på att skapa den moderna trädgården. 

Mattias Gustafsson, från landskapsarkitektkontoret Urbio berättar om hur en 
koldioxidbantad utemiljö kan te sig och hur klimatanpassningar påverkar gestaltningen  
av trädgårdar, gårdsrum och parker. 

Ängsetablering – metoder, förväntningar och skötsel kommer Andreas Hellström på 
Vegtech berätta mer om. 

Cristian Helgesson på Bara mineraler lär oss mer om regnbäddar, takträdgårdar och 
pimpstensjord. 

Niclas Ulfheden och Gustav Stål från Essunga plantskola kommer tala om hantering av 
stora träd samt om deras nya biokolanläggning. 

Designdagarna 10-11 nov 
på temat 

Inspirerande hållbarhet

Du är inbjuden till två heldagars seminarium för yrkesverksamma och 
studerande inom trädgårdsdesign, landskap och anläggning.

På härliga Ulriksdals slottsträdgård ses vi under två dagar, fullspäckade med inspiration, fakta och 
kompetensutbyte. Ett unikt tillfälle att knyta värdefulla kontakter med kollegor. Temat för i år är ”Inspirerande 

hållbarhet” och vi kommer förutom inspiration från världsledande trädgårdsdesigners få lära oss om hur vi på ett 
hållbart sätt kan skapa trädgårdar men också hur vi tar hand om oss själva genom ett hållbart företagande.  

Hoppas ni blir lika pepp som vi och anmäler er bums! 

Bonus: Alla får en goodiebag!

10 års-ju
bileum

Charlotte Ljungblad, grundare av Planter och Camilla Knapp, trädgårdsarkitekt pratar 
om hur vi kan höja trädgårdsyrket till en mer affärsmässig nivå, bli bättre företagare och 
därmed få mer lönsamma företag. 

Sylvia Dahlén och Mattias Christenson berättar om hur den kommunala satsningen 
Växtrum i Lerum lyckats bli en stark motor för samhällsutveckling och tillväxt 
genom att skapa 10 unika miniparker för avkoppling och inspiration. 

Den välkända inspiratören Mia Törnblom kommer till oss för att tipsa och inspirera oss till 
hållbart företagande, självledarskap och för att hjälpa oss till ”worklife balance”. 

Vatten i trädgården — Mattias Gullström från Emges Damm och trädgård bjuder på 
inspiration och kunskap kring anläggning av dammar, vattenbad och naturpooler. 

Läs mer på kommande sidor om våra deltagare!

Svenska Trädgårdsdesigners 2
012-2022

Urbios lekotop, naturbaserad lekmiljö Andy Sturgeon Mia Törnblom Damm från Emges Regnbädd, Bara mineraler Äng från Vegtech

Designdagarna sponsras av:

Inbjudan till

Eventuella justeringar av programmet och tiderna meddelas via vår hemsida, https://www.svenskatradgardsdesigners.se 
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Program Designdagarna 2022

Torsdag den 10/11 

kl 08.30 
  

kl 09.00 

kl 09.30 

kl 10.15 

kl 11.00 

kl 12.00 

kl 14.00 

kl 14.30 

kl 16.30 

kl 18.00 

Fredag den 11/11 

Incheckning samt kaffe och frukt 

Ordförande Pia Hedenblad hälsar välkomna och  
berättar kort om föreningen och dagen 

Substrat för t ex regnbäddar och takträdgårdar 
Cristian Helgesson, Bara mineraler 

Om stora träd & biokol 
Niclas Ulfheden & Gustav Stål, Essunga plantskola 

LUNCH - vegetarisk lunchbuffé 

Växtrum i Lerum — tio trädgårdar designade av kända 
trädgårdsprofiler med Sylvia Dahlén och Mattias 
Christenson, Lerums kommun 

FIKA 

Att skapa den moderna trädgården — Andy Sturgeon, 
världsledande trädgårdsdesigner från England 

Mingel med snittar och bubbel, vi firar att  
Svenska Trädgårdsdesigners fyller 10 år i år! 

Avslutning 

Kaffe, frukt 

Lönsamt företagande i trädgårdsbranschen 
Charlotte Ljungblad & Camilla Knapp 

Starkt självledarskap och ”worklife balance” 
Mia Törnblom 

LUNCH - vegetarisk lunchbuffé 

Vatten i trädgården —  funktion och design 
Mattias Gullström, Emges Damm och trädgård 

Ängsetablering och skötsel 
Andreas Hellström från Vegtech 

FIKA 

Koldioxidbantad utemiljö 
Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt från Urbio 

Avslutning 

kl 08.30 
  

kl 09.00 

kl 10.00 

kl 11.00 

kl 12.00 

kl 13.00 

kl 14.00 

kl 14.30 

kl 16.00 

Designdagarna sponsras av:
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Föreläsare Designdagarna dag 1

Niklas Ulfheden och Gustav Stål från 
Essunga plantskola berättar om hur en 
leverans av stora träd kan gå till, särskilt 
riktad till trädgårdsdesigners. 
De går igenom växtval, att märka på ett 
visst exemplar, transport, leverans och 
plantering av stora träd. De kommer också 
berätta om deras senaste satsning på egen 
biokolanläggning och deras erfarenhet av 
att provodla med biokol. 

Sylvia Dahlén och Mattias Christenson 
berättar om växtrum i Lerum - växtrum 
startade 2015 av Lerums kommun, strax 
öster om Göteborg, för att på ett nytt 
sätt utveckla kommunen hållbart och 
samtidigt skapa attraktiva besöksmål/
mötesplatser för kommuninvånare och 
tillresta. Sedan starten har Växtrum 
skapat tio unika växtrum utefter en 
vacker promenadslinga runt Säveån i 
centrala Lerum. Bakom designen av  
alla växtrum står några av Sveriges 
främsta trädgårdsinspiratörer.  
Anläggandet och stor del av skötseln 
görs av volontärt engagerade

https://www.andysturgeon.com

https://www.baramineraler.se 

http://www.essungaplantskola.se 

kommuninvånare och arbetet görs i samverkan med lokala företag och externa partners. I 
Växtrum har Lerums kommun skapat en unik plattform där många av kommunens mål kring 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet synliggörs och blir verkstad. 
För detta hållbara arbetssätt, korades Växtrum till Årets samhällsbyggare i en nationell 
tävling 2018. 2022 tog Växtrums utställningsträdgård brons på Malmö Garden show, med 
trädgården Växtrum Earth Square meter. 

https://www.vastsverige.com/lerum/vaxtrum// 

Cristian Helgesson på Bara mineraler kommer berätta om substrat för regnbäddar och  
t ex takträdgårdar eller andra planteringar där du har förutsättningar som kräver något 
speciellt av ditt substrat. Deras substrat är framtagna i första hand för att dina växter ska 
få så bra förutsättningar som möjligt. Vare sig det gäller på ett bjälklag där vikten är 
avgörande eller om det är till en regnbädd där substratet ska kunna ge växterna gott om 
syre även när det är fullt med vatten. 

Eventuella justeringar av programmet och tiderna meddelas via vår hemsida, https://www.svenskatradgardsdesigners.se 
 

Andy Sturgeon, världsberömd trädgårdsdesigner — vann 
guldmedalj på årets Chelsea Flower show med sin The Mind 
garden. Det här informativa, underhållande och humoristiska 
föredraget under rubriken ”Att skapa den moderna 
trädgården” tar sitt avstamp med en svindlande tillbakablick i 
trädgårdsdesignens historia, på några få men fylliga minuter 
återberättas delar av den 2000-åriga historien för att vidare 
kunna förklara hur moderna trädgårdar utvecklats och hur 
hans arbete passar in i trädgårdsdesign idag. Huvuddelen av 
föredraget, som är sammanvävt med anekdoter, fokuserar på 
Andys egen portfolio och resor från små takträdgårdar till 
lantliga trädgårdar via Chelsea Flower Show och utomlands.  
Längs vägen kommer han att förklara designfilosofin bakom  
varje projekt och förmedla massor av praktisk  
information om växter, trädgårdskonstruktion 
och allt annat som dyker upp. Andys moderna  
design är en blandning av naturliga material 
och modern stil som blivit känd för sin tidlösa 
arkitektoniska kvalitet, innovativa planteringar 
och skulpturala egenskaper. Andy har vunnit  
åtta RHS-guldmedaljer på Chelsea Flower  
show och tre gångar som ”Best in show”.  

Föreläsningen hålls på engelska. 

Andy Sturgeon

The Mind Garden

https://www.andysturgeon.com
https://www.baramineraler.se
http://www.essungaplantskola.se
https://www.vastsverige.com/lerum/vaxtrum//
https://www.svenskatradgardsdesigners.se


Föreläsare Designdagarna dag 2

Andreas Hellström på Vegtech berättar om 
ängsetablering. Att anlägga ängar blir mer och mer 
vanligt. Vegtech går igenom vad man behöver tänka 
på för att lyckas med etableringen. De pratar om 
förutsättningar, förväntningar samt vad man ska tänka 
på vid projektering och planering. De berättar om 
olika typer av ängar för olika lägen, går igenom olika 
metoder och produkter för att etablera äng 
framgångsrikt samt fördelar respektive nackdelar med 
de olika tillvägagångssätten. De kommer också att ta 
upp strategier för ängsskötsel, dels hur ängen tagits 
om hand historiskt och väver in moderna 
skötselmetoder.  
  
 Charlotte Ljungblad, grundare av Planter 

och Camilla Knapp, trädgårdsarkitekt har 
arbetat länge i trädgårdsbranschen i sina 
respektive yrkesroller och vet väl, att för 
arbeta med trädgårdsdesign och utemiljö 
krävs erfarenhet, kompetens och 
skicklighet. Men hur höjer vi yrket till en 
mer affärsmässig nivå, blir bättre 
företagare och därmed lönsamma företag 
— detta kommer Charlotte och Camilla 
berätta mer om!

Bland Mia Törnbloms superkrafter finns också en högkoncentrerad positiv energi, vilken är svår 
att inte bli smittad av. Kombinationen mellan humorn och de verkligt konkreta metoderna för 
utveckling är nyckeln till varför Mias föreläsningar är så uppskattade. 
Mia Törnblom har hjälpt flera tusen personer till utveckling och är en av Skandinaviens främsta 
föreläsare och utbildare. Hon gör allt från att coacha individer i ledarskap, sprida inspiration 
genom föreläsningar till att hålla längre utbildningar. Oavsett om Mia jobbar med 
ledningsgrupper i näringslivet eller svenska damlandslaget i fotboll, tenderar samarbetena att 
fortsätta över lång tid eftersom de visar sig vara så givande. Hon arbetar framgångsrikt med 
individutveckling, ledarskapsstöd, samt organisations- och teamutveckling. Dessutom har Mia 
skrivit elva böcker, vilka tillsammans har sålts i miljoner exemplar, både i Sverige och 
internationellt. Mia har fått flera utmärkelser som talare, både i Sverige och Norge. 

http://emges.se 

https://urbio.se 

https://www.vegtech.se 

Camilla Knapp Charlotte Ljungblad

Den välkända inspiratören Mia Törnblom kommer 
till oss för att tipsa och inspirera oss till hållbart 
företagande, självledarskap och för att hjälpa oss 
till starkt självledarskap och ”worklife balance” 
Mia Törnblom är föreläsaren som alltid ger 100% 
av sig själv – och lite till. Hon är otroligt skicklig 
på att läsa av en grupp och organisationens 
behov. Hon kan tack vare sin gedigna erfarenhet 
inom ledarskap och teamutveckling plocka fram 
precis det som behövs i varje givet sammanhang. 
Hon är specialist på att måla upp scenarier med 
hög igenkänningsfaktor, vilket gör hennes 
budskap lätta att applicera på den egna 
situationen. Dessutom får vi skratta väldigt 
mycket tillsammans!

Emges Damm och trädgård arbetar med design 
och anläggning av vatten i trädgården och 
Mattias Gullström visar inspiration om hur man 
kan designa för vatten i trädgården med allt från 
vattenspeglar, vattenfall, dammar och badbara 
naturpooler. Han berättar också om hur man ska 
tänka och anlägga för att minimera vattenåtgång 
men maximera användandet av vatten samt vilka 
produkter som är lämpliga för välfungerande och 
hållbara lösningar.

Eventuella justeringar av programmet och tiderna meddelas via vår hemsida, https://www.svenskatradgardsdesigners.se 
 

Mattias Gustafsson är grundare och VD på 
landskapsarkitektkontoret Urbio, som arbetar 
utifrån en vision om att föra naturen närmare 
människan. På Urbio är just nu fokus på hur 
klimatsmart landskapsarkitektur påverkar 
gestaltningen av trädgårdar och andra gröna 
rum. Mattias kommer föreläsa om hur återbruk, 
biofili, klimatanpassning och urbana 
ekosystemtjänster kan gestaltas i samklang med 
en mer koldioxidbantad landskapsarkitektur.

http://emges.se
https://urbio.se
https://www.vegtech.se
https://www.svenskatradgardsdesigners.se


Anmälning och villkor

Datum: 10-11 november 2022 
 
Plats: Stockholm, Ulriksdals slottsträdgård 

Pris:  

I priset ingår fika och lunch båda dagarna 
samt mingel med bubbel och snittar dag 1.

Varmt välkomna till Designdagarna 2022!

Anmälan för yrkesverksamma och studenter:  
https://simplesignup.se/private_event/194064/3b6c02f554 

(medlemmar och kandidatmedlemmar anmäler sig på separat länk,  
se mail eller medlemssidorna) 

Anmälan ska ske senast söndag 4/9 2022. Antalet platser är begränsat. 

Betalning sker direkt vid anmälan med betalkort. 
Anmälan är bindande. 

För mer information samt villkor hänvisas till vår hemsida  
https://www.svenskatradgardsdesigners.se 

Föreningen Svenska Trädgårdsdesigners

Svenska Trädgårdsdesigners är en fristående ideell förening med syftet att verka för kvalitet,  
kompetensutveckling och yrkeskunskap inom området design av trädgårdar och landskap. 

Några av de krav som ställs på våra medlemmar är att de ska ha en gedigen utbildning inom området  
samt minst två års yrkesverksamhet, kunna uppvisa såväl kund- som anläggarreferenser mm. 

Som ett led i kompetensutveckling har vi som avsikt att ordna föreläsningar och seminarier men  
också träffar där vi kollegor kan utbyta erfarenheter och nätverka.Designdagarna sponsras av:

Yrkesverksam 4 800 kr 
Student vid SLU LAR/Lia el TRGA 4 100 kr 
Medlem 3 200 kr 
Kandidatmedlem 3 700 kr 

samtliga priser ex moms 

Slottsträdgården Ulriksdal är en av Sveriges mest välrenommerade 
handelsträdgårdar, vackert belägen i Ulriksdals Slottspark, bara tio minuter 

från Stockholms city. Här hittar du ett av landets största sortiment av 
krukväxter, sommarblommor och uteväxter, som till stor del odlas på plats. 

På Slottsträdgården Ulriksdal följer man odlingarna på nära håll och på 
frilandet kan man skörda av säsongens grönsaker och vackra blommor. 

  
Restaurangen, mitt bland växterna, serverar vegetarisk buffé och hembakat. 

Här finns också konferens och festvåning. 
  

Välkommen önskar Bosse Rappne med kollegor

Eventuella justeringar av programmet och tiderna meddelas via vår hemsida, https://www.svenskatradgardsdesigners.se 
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