
PUBLIKA PARKER OCH 
TRÄDGÅRDAR
– PLATTFORM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Nätverksträff och konferens i Malmö 6-7 april 2011

För fjärde året i rad skapar vi en mötesplats för alla som arbetar 
med publika parker och trädgårdar. Här fi nns möjlighet till 
erfarenhetsutbyte med en rad inspirerande föreläsare från 
Kanada, Frankrike, England, Danmark och Sverige.

Årets konferens fokuserar på de publika parkernas och träd-
gårdarnas roll i diskussioner och planering kring hållbar 
samhällsutveckling. Det gäller såväl i strategier för att skapa en 
engagerande stadskultur för de egna medborgarna som att stärka 
stadens eller regionens attraktionskraft genom trädgårdsturism.

Fo
to

n:
 M

ar
ie

 A
nd

er
ss

on
 o

ch
 G

ör
an

 N
ils

so
n.

        
Katrinetorps gård

Arrangemanget äger rum på Katrinetorps gård i södra Malmö 
med anor från början av 1800-talet. Katrinetorp var ett så 
kallat landeri, vilket innebar att det var en jordbruksfastighet 
som ägdes av en borgare och användes som sommarbostad 
och för stora bjudningar. Gården inköptes 1937 av Malmö 
stad. 

Katrinetorp är en levande gård med restaurang, en liten butik 
och konferensverksamhet. Olika evenemang som marknader, 
utställningar och musikprogram bidrar till att gården har cirka 
100 000 besökare per år. 

Många har Katrinetorp som mål för en promenad eller cykel-
utflykt. Rosariet med mer än hundra sorters rosor, den stora 
köksträdgården med sin mångfald av köksväxter och blommor 
samt den engelska parken bjuder på många skönhetsupp-
levelser.

Vi inleder med en träff för medlemmarna inom det svenska 
nätverk som bildades 2010 – Swedish Society of Public Parks 
and Gardens (SSPPG). Träffen under sen eftermiddag och kväll 
den 6 april är öppen även för andra intresserade.

Konferensen den 7 april har två teman: Medborgarengagemang 
med trädgård i fokus; Trädgårdsturism med ekologiska förtecken. 

Ett samarrangemang mellan Movium, SLU, Swedish Society of 
Public Parks and Gardens, Helsingborgs stad och Malmö stad.

Fakta om nätverksträff/konferens

Avgift:

Nätverk 6 april: För medlemmar i SSPPG: 300 kr exkl. moms. 
Övriga: 800 kr exkl. moms. (Avgiften inkluderar middag.) 
Konferens 7 april: 2 700 kr exkl. moms.

Plats: Katrinetorps Gård, Katrinetorps Allé 1 vid Svågertorp.

Anmälan: senast den 15 mars via www.movium.slu.se. Anmä-
lan är bindande. Vid avanmälan senast 7 dagar före konferensens 
start debiteras halva avgiften, därefter hela.

Logi: ordnas av deltagarna själva. Kontakta Malmö Turism, 
040-34 12 00, malmo.turism@malmo.se. Information via 
www.malmo.se/turist

Mer info: Parvin Mazandarani/Göran Nilsson, Movium, 
040-41 50 00, parvin.mazandarani@slu.se eller Cecilia Liljedahl, 
SSPPG, 0702-63 30 82.

Övrigt: huvuddelen av konferensen är på engelska.

      • Malmö 2011 • 
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Program

Nätverksträff – Onsdag 6 april

15.00 Buss avgår från Malmö central till Katrinetorp

15.30 Samling med kaffe

15.45 Marknadsföring av publika parker
 Representant från Svenska Nöjesparksföreningen

 Diskussion och erfarenhetsutbyte med Pascal Garbe, ansvarig för nätverket 
Jardins sans limites i Frankrike, Tyskland och Luxemburg samt representanter från 
staden Bitche, en av medlemmarna i nätverket (info: www.jardins-sans-limites.com)

18.00 Guidad rundvandring på Katrinetorp under ledning av Mats Bohman, intendent

19.00 Gemensam middag, därefter buss tillbaka till Malmö central och hotell
 
Konferens – Torsdag 7 april

08.40 Buss avgår från Malmö central till Katrinetorp

09.00 Samling med kaffe

09.30 Välkommen!
 Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö

 Introduktion till konferensen
 Cecilia Liljedahl, SSPPG, moderator

Tema: Medborgarengagemang med trädgård i fokus 

10.00 Trädgård som verktyg i integrationsarbete – erfarenheter från 
Montreals Botaniska Trädgård

 Gilles Vincent, Montreal Botanical Garden
 Gilles Vincent är botanist och chef för Montreals Botaniska Trädgård sedan 2003. 

Under hans ledning har trädgården engagerat sig i en rad olika projekt och aktiviteter 
för att nå nya målgrupper och besökare

 Miljöarbete i ett barnperspektiv
 Helle Nebelong, landskapsarkitekt med eget företag, Köpenhamn
 Helle Nebelong arbetar med design av utemiljöer med speciellt fokus på sinnes-

trädgårdar och lekplatser. Hon vill göra staden tillgänglig för många olika grupper 
genom att skapa inspirerande miljöer där människors kreativitet kan utvecklas via natur 
och kultur 

 Erfarenheter av ett stadsodlingsprojekt i Helsingborg
 Cecilia Liljedahl, CL Gardens
 Cecilia Liljedahl var projektledare för ett odlingsprojekt i Stadsparken i Helsingborg 

under 2010, där odling av grönsaker stod i fokus som ny mötesplats mellan 
kulturföreningar med engagerade eldsjälar och medborgarna i Helsingborg

 Katrinetorp och den nya botaniska trädgården – historia och framtid
 Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare i Malmö
 Katrinetorps historia går tillbaka till början av 1800-talet. Nu planerar Malmö stad att 

skapa en helt ny botanisk trädgård i anslutning till gården

12.30 Lunch med tid för rundvandring i park och trädgård

Tema: Trädgårdsturism med ekologiska förtecken 
13.40 Besöksträdgård i Frankrike satsar på ekologisk glamour
 Louis Albert de Broglie, Président, Deyrollepour l’Avenir, Paris
 Louis Albert de Broglie är en sann entreprenör med många strängar på sin lyra. Hans 

föreläsning kommer huvudsakligen att handla om det utvecklingsarbete han bedriver på 
slottet Le Château de la Bourdaisière i Loire-dalen. Där finns hotell, konstutställningar 
och en trettio hektar stor visningsträdgård med bland annat fruktträd, örtagård och 650 
olika sorters tomater, allt ekologiskt odlat

 Tatton Park i Cheshire – ett engelskt kulturarv under utveckling
 Brendan Flanagan, Visitor Economy Manager at Cheshire East Borough Council
 Tatton Park, ägd av the National Trust, är en av de kulturhistoriskt mest intressanta 

platserna i England med 750 000 besökare per år. På lantegendomens marker finns 
bland annat en hjortpark och en tjugo hektar stor trädgårdsanläggning med de äldsta 
delarna från mitten av 1800-talet

 Parkens betydelse för den lilla staden och medborgarnas engagemang
 Arsène Kremer, stadsträdgårdsmästare i Bitche
 Bitche, med sextusen invånare i nordöstra Frankrike, har de senaste decennierna 

genomgått en radikal omvandling. Från att ha varit en grå garnisonsstad har en 
medveten satsning på att utveckla trädgårdar och parker bidragit till att staden nu blivit 
en turistattraktion av stora mått

 Frågestund

 Aktuellt om svenska och internationella nätverk kring 
trädgårdsturism/trädgårdskultur Cecilia Liljedahl & Pascal Garbe

16.50 Avslutning, buss till Malmö central
 Tåg till Stockholm kl. 17.17, tåg till Göteborg kl. 17.29

 

Vår i trädgården på Katrinetorp. 

Två av föreläsarna, Pascal Garbe och Gilles Vincent.

Ett av trädgårdsrummen i Montreals Botaniska Trädgård.

Entrén till Jardin pour la Paix i Bitche.

Trädgårdskonst i Les Jardin Fruitiers i Frankrike, en av medlem-
marna i nätverket Jardins sans Limites.
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