
En trend i moderna planteringar är att låta 
växtkompositionen bli mer charmigt vildvuxen. 
Att gå från det tama till det vilda ger planteringar 
ett nytt perspektiv.

Piet Oudolf är en internationellt känd holl-
ändsk trädgårdsdesigner och upphovsman till 
parkskapelser som ’The High Line’ i New York 
och ’The Lurie Garden’ i Chicago. Vi får höra 
Piet beskriva sina tankar och idéer kring 
planering och plantering av perenner och 
berättar om en del av sina spännande projekt 
världen över. 
 

Skönheten är otroligt  
viktig, men den ska vara  
hållbar och långsiktig,  
menar trädgårdsmästare Stefan  
Mattson som har ett förflutet i Enköping och 
hos Svenska Bostäder. 

Plantering eller sådd av örtartade blomster- 
ängar är en spännande idé som skapats av 
engelsmannen James Hitchmough. Utformning 
och anläggning av blommande ängar kan an- 
vändas på flera olika sätt. Liksom Piet är James  
även författare till ett flertal trädgårdsböcker. •         

FOR och Nordiska Trädgårdar inbjuder alla trädgårdsintresserade till seminariet

Skapa med perenner – lär av mästarna

Inledning och välkommen 

Planting where design meets ecology
(Plantering inspirerad av naturen)

     Planting principles, 
Projects and Private gardens to visit

Piet Oudolf, världsberömd  
trädgårdsdesigner från Holland

Från Drömparken till Skärholmens  
perennpark – erfarenheter från en resa

Stefan Mattson, trädgårdsmästare  
Halmstads Fastighets AB, 

f d trädgårdsmästare i Enköping  
och Svenska Bostäder.

Kaffe

Herbaceous meadows for small gardens 
(Blomsterängar för mindre trädgårdar)

James Hitchmough,  
Professor of Horticultural Ecology  

at the Landscape Architecture  
School in UK.

Avslutning

Moderator: Elisabeth Svalin Gunnarsson  

13.00-13.10

13.10-14.00

14.10.15.00

15.00

15.30-16.20

16.30

Med tre berömda gästföreläsare: Stefan Mattson, Piet Oudolf  och James Hitchmough.Delvis på engelska

Lördagen  13 april, kl. 13.00 – 16.30
Hur tänker känDa träDgårDSDeSignerS viD Planering av  
Planteringar? Hur använDer De växtMaterialet? 

anMälan till SeMinariuM  
”SkaPa MeD Perenner”

Kostnad:  
Föranmälan: 490 kr inkl. inträde och fika. 
På plats: 540 kr inkl. inträde 140 kr.

Senaste anmälningsdag: 25 mars

Anmälan kan ske antingen via  
E-post till annica.larsdotter@for.se  
eller på www.for.se

Bekräftelse och faktura skickas ut när 
anmälan inkommit till FOR.

På anmälan behövs följande: Namn, 
Adress, Postnummer, Postadress,  
E-post och Telefon/mobilnummer.

info: www.for.se, www.nordiskatradgardar.se    
Frågor: annica.larsdotter@for.se, 070-651 70 14

PIET OUDOLF OCH STEFAN MATTSON


