TILLSAMMANS BYGGER VI FRAMTIDENS
GRÖNA NÄTVERK!

A KA D E M I

Stångby Akademi är ett grönt kompetenscenter där vi bland annat erbjuder behovsanpassade
kurser för er som vill vidareutveckla er själva och er personal. Vår förhoppning är att kunna
sprida kunskap och frambringa branschstolthet genom att skapa en mötesplats där vetenskap
möter praktiskt kunnande i olika former. Vår vision är att hjälpa till så att du får rätt kompetens
till ditt projekt.

ANMÄLAN & INFO
HITTAR NI PÅ

SEMINARIUM

SEMINARIUM
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VÅR HEMSIDA

• Buskarnas återtåg
- Johan Slagstedt
• Blågröngråa urbana lösningar
- Kent Fridell & Patrick Bellan
• Att lyckas med perenner, lökar och knölar
- Gerben Tjeerdsma
• Taklandskap - Grönytor på Bjälklag
- Gustav Nässlander & Bengt Syrén
• Kvalitetsbedömning av växter
- Stångby Plantskola

www.stangbyakademi.nu

WEBBINARIUM

WEBBINARIUM

• Våga ta greppet om Rosorna
- Henrik Morin
• Hållbara växtbäddar
- Anna Pettersson Skog

CERTIFIERING

CERTIFIERING

• TCYK -YREKESBEVIS 9
- en heltäckande kurs gällande
beskärning och trädvård

BUSKARNAS ÅTERTÅG
SEMINARIUM
- Göteborg 8 februari 2022
- Märsta 9 februari 2022

ANMÄLAN & INFO
HITTAR NI PÅ

- Lund 17 februari 2022

VÅR HEMSIDA

Buskar är mycket viktiga komponenter vid vegetationsbyggnad. De har både mycket
goda tekniska egenskaper såväl som biologiska och ekonomiska.

www.stangbyakademi.nu

Genom ett riktigt växtval kan man gestalta både funktionella och tilltalande planteringar
som verkligen fungerar - även över tid. Trots detta är buskarna styvmoderlig behandlade
i branschen. Medan det har skrivits hyllmeter om både träd och perenner och till och
med lökar så finns det knappt något skrivet om buskar.
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Under denna kursdag kommer ni att få en grundlig genomgång av vad man bör och inte
bör göra vid gestaltning med buskar, samt även tips på bra buskar för olika situationer.

FÖRELÄSARE
Johan Slagstedt är landskapsingenjör
och delägare i entreprenadföretaget
Markkompaniet Syd AB i Eslöv där han
arbetar som markprojektör.
Han har de senaste tjugo åren arbetat med
att rita utemiljöer i olika ”rita – bygga –
sköta” organisationer och gör handlingar
både internt och externt, både i beställaroch i utförarroller.
Han ägnar sig även åt undervisning på SLU/
Alnarp och växtutveckling inom E-planta.
Johan skriver återkommande i fackpress och
är delförfattare till böckerna Träd i urbana
landskap och Stadsträdslexikon.

A KA D E M I

BLÅGRÖNGRÅA URBANA LÖSNINGAR
SEMINARIUM
- Stockholm 2 mars 2022
- Göteborg 3 mars 2022

ANMÄLAN & INFO
HITTAR NI PÅ

- Lund 10 mars 2022

VÅR HEMSIDA

Våra städer står inför många utmaningar och frågor kring hur det går att kombinera
dagvatten, hårdgjorda ytor och grön infrastruktur är nu högaktuella.

www.stangbyakademi.nu

Denna kurs riktar sig därför till alla som arbetar i städer, men speciellt fokus ligger på
projektörer, kommuner och entreprenörer.
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Kursen har i huvuddrag två delar där den första handlar om att inspirera och informera
om världsomspännande projekt gällande blågröngrå system i urban miljö. Under
denna presenteras även tips på hur vi kan tänka vid konstruktion av långsiktigt
hållbara konstruktioner. Den andra delen handlar om de krav vedartade växtmaterialen
måste uppfylla för att fungera tillfredsställande i blågröngrå system och enskilda
konstruktioner och ger tips kring växtval och vegetationslösningar.

FÖRELÄSARE
Patrick Bellan arbetar som
universitetsadjunkt vid Sveriges
lantbruksuniversitet, Alnarp och som konsult
i nätverket trädkonsult.se. Hans inriktning
och specialitet är främst frågor som rör
växtkännedom, vegetationsbyggnad och
växtteknik i urban miljö.
Kent Fridell är landskapsingenjör och
arbetar på Edge i Malmö. Kent har mångårig
erfarenhet av att arbeta med hållbar
stadsutveckling med Blågröngrå system
sk. BGG-system, för omhändertagande &
utnyttjande av dagvatten.

A KA D E M I

ATT LYCKAS MED PERENNER, LÖKAR OCH KNÖLAR
SEMINARIUM
- Lund 8 mars 2022

ANMÄLAN & INFO

- Märsta 10 mars 2022

HITTAR NI PÅ
VÅR HEMSIDA

Välkommen till en dag där perenner, lökar och knölar står i centrum. Med hjälp av
Gerben och hans gedigna erfarenheter handleds du hur man ska tänka när man gör
sina växtval.

www.stangbyakademi.nu

För ett både vackert och hållbart resultat ska vara möjligt, måste rätt arter och sorter
väljas. Inte helt lätt då sortimentet är stort och kombinationsmöjligheterna oändliga.
Du får lära dig var växterna kommer ifrån, hur de växer i naturen och vad de bidrar
med rent ekologiskt och skönhetsmässigt. Nyckelordet är ståndort. Denna dag berör
även lökarnas viktiga betydelse i anläggningar och uppmaningen om att plantera mera
lök och knöl. Vill du lära dig mer om hur man får en anläggning att blomma från sen
vinter till sen höst och dessutom få den att hålla i längden, är det här seminariet för
dig.
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FÖRELÄSARE
Gerben Tjeerdsma är trädgårdsmästare
och har arbetat på Botaniska Trädgården
i Göteborg i 17 år där han varit
delaktig i många större projekt såsom
Europaavdelningen, Kaukasus avdelningen
samt delar av skuggiga Asien för att nämna
några.
Gerben driver sedan 2005 Gerbianska
Trädgården som efter många år på
Råda säteri i Mölnlycke nu har flyttat till
Vargaslätten, strax utanför Halmstad.
Under flera år har Gerben hållit föredrag och
kurser om alpiner, perenner och lökväxter
för yrkesverksamma, trädgårdsamatörer och
studenter.

A KA D E M I

TAKLANDSKAP - GRÖNYTOR PÅ BJÄLKLAG
SEMINARIUM
- Lund 15 mars 2022
- Göteborg 16 mars 2022

ANMÄLAN & INFO
HITTAR NI PÅ

- Stockholm 17 mars 2022

VÅR HEMSIDA

En heldag med kunskap och inspiration för dig som planerar eller förvaltar grönytor
på bjälklag. Under seminariet går Gustav Nässlander och Bengt Syrén igenom allt du
behöver veta för att kunna planera och anlägga långsiktigt kvalitetssäkrade gröna
taklandskap. Det blir djupdykning både i uppbyggnaden av taklandskap och val
av substrat. Dessutom utlovas en gedigen utforskning av lämpliga växter för dessa
utmanande situationer.

www.stangbyakademi.nu

Stångby
Akademi

I dagens utmaningar med både förtätning av våra städer och ett förändrat klimat
ställs allt högre krav på att integrera grönska både i mark och på tak. Att vi dessutom
bygger många av våra innergårdar på garagebjälklag innebär att vi ställs inför nya tuffa
utmaningar. För att morgondagens landskap ovan bjälklag ska hålla en hög kvalitet
och leverera de ekosystemtjänster som förväntas av dem krävs en noggrann planering
och god kunskap inom området.
FÖRELÄSARE
Gustav Nässlander har mångårig erfarenhet
från plantskolebranschen och har tidigare
jobbat på Scandinavian Green Roof
Institute. Gustav är ägare av konsultfirman
Trädkontoret AB och jobbar idag med
rådgivning, inventering och utbildning i
frågor om stadsträd. Gustav är ena halvan
bakom podcasten Trädpodden.
Bengt Syrén jobbar som substratansvarig
på Bara Mineraler AB. Hans vardag är hjälpa
kunder att hitta rätt substrat till sina projekt
och utveckla substrat efter marknadens
behov. Hans kollegor brukar kallar honom
substratnörd!

A KA D E M I

KVALITETSBEDÖMNING AV VÄXTER
SEMINARIUM
- Lund 22 mars 2022

ANMÄLAN & INFO

- Märsta 24 mars 2022

HITTAR NI PÅ
VÅR HEMSIDA
www.stangbyakademi.nu
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Med gedigen erfarenhet från plantskoleledet kopplar vi ihop produktion med
växtanvändning och tittar på viktiga aspekter vid val av ”rätt kvalitet till ditt projekt”.
Under dagen går vi igenom kvalitetsbegreppen samt ger goda råd kring beställning,
hantering och etablering av lignoser. Dagen kommer till viss del spenderas utomhus
där även goda råd kring leveransbesiktning av växtmaterial visas praktiskt.
Tänk på att ta med varma kläder till seminariet!

FÖRELÄSARE
Föreläsarna består av ett antal av oss på
Stångby Plantskola som har en gedigen
erfarenhet och växtkännedom. Vi hjälper
kunder att både välja mellan växter med
olika kvalitéer och storlekar samt att hjälpa
till när något blivit skadat eller inte blivit
som man tänkt sig.
Vi är under seminariet laddade för att dela
med oss av vår kompetens och lyssna på era
funderingar.

A KA D E M I

VÅGA TA GREPPET OM ROSORNA
WEBBINARIUM
- Zoom 1 februari 2022

ANMÄLAN & INFO

Känns rosor och rosskötsel som ett knepigt och svåröverskådligt ämne? Varför finns
det så många rossorter? Måste man verkligen veta vad en ros heter för att beskära den
på ett bra sätt? Hur får man ordning på en försummad klätterros? Går det få stopp på
alla vildskott?

HITTAR NI PÅ
VÅR HEMSIDA
www.stangbyakademi.nu

Henrik Morin rätar ut flera vanliga rosfrågetecken under en nätbaserad kurs på temat
grundläggande och praktisk roskunskap. Under den här förmiddagen ges framför allt
en grund till praktiskt rosskötsel. Exempel ges också på särskilt odlingsvärda rosor för
olika ståndorter och ändamål.
Kursen är riktad till dig som arbetar yrkesmässigt med växtval, anläggning, skötsel och
underhåll och då och då hanterar rosor i parker, bostadsområden och hemträdgårdar.

FÖRELÄSARE
Henrik Morin är trädgårdstekniker och
tidigare verksam vid Pom och Nationella
genbanken och har bland annat arbetat
med Rosuppropets publika aktiviteter
och fältinventeringar. Henrik har också
medverkat med planering och anläggning
av Nationella genbanken.
Henrik började i trädgårdsyrket 1977
har sedan 1997 verkat som konsult och
utförare i äldre park-, trädgårds- och
kyrkogårdsmiljöer. Under många år har
han haft fortbildningsuppdrag för park-,
fastighets- och kyrkogårdsförvaltningar
samt statliga aktörer.
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TCYK / YRKESBEVIS 9. BESKÄRNING OCH TRÄDVÅRD
CERTIFIERING
- Märsta 1 mars - 25 mars 2022

ANMÄLAN & INFO
HITTAR NI PÅ
VÅR HEMSIDA
www.stangbyakademi.nu

Utbildningen håller avancerad nivå med teoretiska genomgångar samt praktiska
övningar under handledning. Kursen vänder sig till företag som arbetar med parker
och offentliga gröna miljöer och som vill arbeta med att kompetensutveckla sina
medarbetare.
Yrkesbevis 9 en heltäckande kurs gällande beskärning och trädvård
Moment, Förutsättningar, utbildningens upplägg och schema finns på vår hemsida.
Läs mer om yrkesbevis: https://yrkesbevis.com/

FÖRELÄSARE
Mikael Magnusson - Vedevågs Trädgård
Trädgårdstekniker och Lärare i bl.a. Beskärning
och trädvård

Karin Lindgren - Grönsmart Trädgårdsmästare AB
Trädgårdsmästare och Lärare i bl.a.
Fruktträdsbeskärning
Håkan Nilsson Sveriges TrädVårdsCentrum AB
Arborist, arbetar med besiktning och utbildning
inom trädvård
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