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Publika parker och trädgårdar 2017:

We love plants!
Publika parker och trädgårdar är den populära mötesplatsen för alla som jobbar med
publika park- och trädgårdsanläggningar i offentlig eller privat regi. Den 30 mars firar
konferensen sitt 10-årsjubileum i Malmö. Årets tema är We love plants! Föreläsare från
USA, England, Irland, Tyskland, Frankrike och Sverige ger inspiration kring växter och
växtdesign för offentlig utemiljö.
Det är en populär tradition för personer som jobbar med publika park- och trädgårdsanläggningar att träffa svenska och internationella kollegor under en konferens i södra
Sverige då vårens skira grönska har hunnit en bit på väg. Tankesmedjan Movium har sedan
2008 tillsammans med Helsingborgs stad och Malmö stad arrangerat Publika parker och
trädgårdar, där de båda städerna alternerat värdskapet.

Fingrarna i jorden
Den 30 mars 2017, med Malmö stad som värd, firar konferensen sitt 10-årsjubileum. Årets
tema är We love plants! med inspiration och trender kring växter för offentlig utemiljö och
växtdesign.
– Det blir lite ”back to basics”. Vi vill manifestera den blomprakt, estetik och skönhet som
våra offentliga parker och trädgårdar kan erbjuda medborgarna. Växterna är ju en så viktig
beståndsdel i park- och trädgårdsbyggandet och jag tror att vi alla behöver få ha fingrarna i
jorden emellanåt, säger konferensens moderator Ola Melin, stadsträdgårdsmästare i Malmö.
En av dem som berättar om vad Malmö kan erbjuda inom växtområdet är välbekante John
Taylor, passionerad trädgårdsmästare i Slottsträdgården i Malmö.

Samarbete med nätverk
Nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens är samarbetspartner till konferensen
sedan några år tillbaka. Arrangörerna samarbetar även med ett internationellt nätverk av
besöksträdgårdar – European Garden Heritage Network (EGHN). Representanter från
nätverken kommer att finnas på plats under konferensen.

Utdelning av Stipendium till Ulla Molins minne
Swedish Society of Public Parks and Gardens, i samverkan med Tankesmedjan Movium och
Höganäs kommun, har inrättat ett stipendium för att hedra den legendariska
trädgårdsarkitekten, journalisten och folkbildaren Ulla Molin (1909-1997), bosatt i Höganäs
från 1978 och fram till sin död. Det allra första stipendiet till Ulla Molins minne kommer att
delas ut under konferensen vid en ceremoni efter lunch. Stipendiemottagaren är hemlig fram
till dess!
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Ur konferensprogrammet
Liksom tidigare år har till konferensen engagerats en rad intressanta internationella och
nationella föreläsare. En av höjdpunkterna – inte minst för att uppmärksamma
konferensens10-årsjubileum – blir att hälsa Fergus Garrett välkommen tillbaka. Han var en
av föreläsarna under den första konferensen i Malmö 2008. Fergus Garrett är ett välkänt
namn för växtintresserade över hela världen – han är chefsträdgårdsmästare på Great
Dixter, en av Englands mest berömda trädgårdsanläggningar, skapad av den legendariske
växtspecialisten och trädgårdsskribenten Christopher Lloyd (1921-2006).
Konferensens mest långväga gäst är Scott Stewart, vd för The Millennium Park Foundation i
Chicago och därmed ansvarig för en av världens mest omtalade parkanläggningar. På
konferensen kommer han att berätta mera specifikt om växter och växtdesign i Lurie Garden,
som är en del av Millennium Park.
Två växtdesigners som under senare år tillägnat sig framträdande positioner på de brittiska
öarna är Sarah Price, England, som bland annat har uppmärksammats i samband med
satsningen på Olympic Park vid London-OS 2012, och som också fått medalj vid RHS
Chelsea Flower Show, samt Ingrid Swan, verksam på Irland, som bland annat har vunnit
guldmedalj i landets främsta trädgårdsfestival – Bloom in the park.
Från Tyskland kommer Cassian Schmidt, professor vid universitetet i Geisenheim och
verksam som chef vid den botaniska visningsträdgården Hermannshof. Hans forskning har
bland annat handlat om naturliga växtsamhällen som estetiska och ekologiska modeller för
växtkomposition.
Sist men inte minst: Sophie Leguil från Frankrike. Hon är botanist verksam i England där hon
leder flera projekt kring botaniska växtsamlingar och bevarandefrågor.
För mer information:
Inbjudan med detaljerat program finns på Moviums hemsida:
www.movium.slu.se
Konferensansvariga:
Göran Nilsson/Fredrik Jergmo, Movium, 040-41 50 00, goran.k.nilsson@slu.se
Martin Hadmyr, Helsingborgs stad, martin.hadmyr@helsingborg.se
Ola Melin, Malmö stad, ola.melin@malmo.se
För information om SSPPG och EGHN:
http://www.swedishgardens.se/
http://cmsen.eghn.org/
Pressansvarig:
Titti Olsson, Movium, titti.olsson@slu.se
Foto att användas i samband med publicering:
Finns som bilaga till pressmeddelandet. Foto: Jenny Leyman.
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Konferensens huvudarrangörer är Tankesmedjan Movium vid SLU, Helsingborgs stad och
Malmö stad.
Samarbetspartner:
SSPPG – Swedish Society of Public Parks and Gardens
EGHN – European Garden Heritage Network
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