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Konferensen Publika parker och trädgårdar 2018:

Våga testa nytt!
Publika parker och trädgårdar är den populära mötesplatsen för alla som jobbar med
publika park- och trädgårdsanläggningar i offentlig eller privat regi. Den 12 april i Helsingborg
är det dags för den elfte upplagan av konferensen. Årets tema är Våga testa nytt!
Föreläsare från Australien, Tyskland, Frankrike, Holland och Sverige ger inspiration kring hur
man kan arbeta med nydanande och inspirerande inslag och aktiviteter i offentliga park- och
stadsmiljöer som väcker medborgarnas nyfikenhet och engagemang.
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.

Innovativa attraktioner
Den 12 april, med Helsingborgs stad som värd, är det dags för 2018 års upplaga av
konferensen. Årets tema är Våga testa nytt! Här erbjuds inspirerande föreläsningar,
erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mingel.
– I år handlar konferensen om att våga. Vi lever i en omvärld i ständig förändring och vi
behöver alla fundera på hur vi utvecklar våra parker och trädgårdar på bästa sätt. Att testa
nya lösningar är såklart lite skrämmande men om vi inte vågar försöka så lyckas vi inte. Jag
ser verkligen fram emot att ta del av spännande exempel på nya lösningar från olika delar av
världen, säger konferensens moderator Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i
Helsingborg.
Helsingborgs stad bidrar med två inslag under konferensen: framtidschef Micco Grönholm
kommer att berätta om vikten av att våga göra fel för att hamna rätt. Landskapsarkitekterna
Johanna Elgström och Sara Schlyter kommer att berätta om utvecklingen av Helsingborgs
nya havsbad och stadens urbana bad.
Konferensens mest långväga gäst är Kim Ellis, vd för Centennial Parklands & the Royal
Botanic Garden Sydney, Australien. Han kommer att föreläsa om nya modeller för att skapa
innovativa attraktioner i parker och botaniska trädgårdar. Sydneys botaniska trädgård är en
av stadens främsta sevärdheter, med anor från början av 1800-talet. 2016 invigdes en ny
attraktion i världsklass i trädgården, The Calyx, en anläggning med faciliteter både inomhus
och utomhus – en multiarena för utställningar och undervisning. Här finns bland annat en
grön vägg, 50 meter lång och 6 meter hög, innehållande 18 000 växter.
Övriga medverkande:
Ulla Bergström, arkitekt och kontorschef på White, föreläser om etableringen av pop upparker och medborgardriven stadsutveckling i Stockholm.
Annemieke Fontein, landskapsarkitekt och chef för avdelningen för urbanism och
landskapsarkitektur i Rotterdams kommun, ger en inblick i vilka strategier och projekt hon
driver med målet att stärka stadens identitet.

Jacqueline Osty, landskapsarkitekt vid Atelier Jacqueline Osty & Associés i Frankrike,
berättar om det i stadsplanerarkretsar mycket omtalade stadsutvecklingsprojektet Ile de
Nantes, med hållbarhet och innovationer i fokus.
Antje Stokman, landskapsarkitekt och professor vid vid HafenCity Universität Hamburg,
Tyskland, föreläser om design av stadens grönska i klimatförändringens spår.

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. 2018 års Stipendium till Ulla Molins minne kommer att delas
ut under konferensen vid en ceremoni efter lunch. Stipendiemottagaren är hemlig fram till
dess!

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
Agneta Sallhed Canneroth, Malmö stad, agneta.sallhed.canneroth@malmo.se
För information om SSPPG och EGHN:
http://www.swedishgardens.se/
http://cmsen.eghn.org/
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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

