
Välkommen till årets Sommarmöte ! 
 
Vi vill hälsa er hjärtligt välkomna till Riksföreningen Svensk Trädgårds Sommarmöte ,  

den 1 -3 augusti  i Umeå och Lycksele. Roligt att så många valt att komma och ta del av 

vårt utbud av trädgårdar och offentliga miljöer. Vi ser med glädje fram emot att få 

träffa er och dela  upplevelserna med trädgårdsvänner! 

 

I det program som vi presenterade i inbjudan (Hemträdgården nr 2) behöver vi fylla på 

med fler uppgifter och även några mindre ändringar har vi också fått göra under den 

pågående planeringen. 

 

Program 1-3/8 
 

Fredag 1 augusti  i Umeå 

 

14.00 Buss avgår från Norrlandsoperans plan, Operaplan 5, Korsningen Vasagatan/ 

Norrlandsgatan och bussen går till till Baggböle Herrgård och Umedalens 

Skulpturpark 

  

Guidad visning av Arboretum Norr / Johnny Schimmel, forskare vid SLU,  Sv. 

Lantbruksuniversitet i Umeå 

Guidad visning av Skulpturparken och SPAparken/Ivar Tornéus, konsthistoriker 

emeritus vid Umeå Universitet 

Sommarmötets deltagare delas in i mindre grupper. 

Fika finns att köpa i Herrgårdens café 

17.00 Senast vid denna tidpunkt ska vi vara tillbaka vid Norrlandsoperans plan.

   

Lördag 2 augusti i Umeå 

 

08.30 Välkomna till Broparken, vid älvens strand,  Storgatan mellan Västra 

Strandgatan och Brogatan i Umeå inregistrering med fika 

 

09.30 Välkomna till sommarmötet 

 Utdelning av Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer 

Guidad visning av de delvis nya och ombyggda  parkerna och miljöerna längs 

älven 

 

12.00 Lunch – Bildmuseets restaurang i bottenplan, Östra Strandgatan 30 

 

13.00 Bussar står framkörda på parkeringen för att skjutsa er  till tre sevärda privata 

visningsträdgårdar: 

 I Obbola besöker vi Margareta och Nils Gabrielsson på Strandvägen 9 

 I Täfteå besöker vi Margareta Rutqvist och Bo Strandgren på Täftebölevägen 1 

 1 Sävar besöker vi Barbro och Erik Lindholm på Furuvägen 5  

 

17.00 Cirka kl 17.00 ska vi vara tillbaka vid Norrlandsoperans plan. 

 

19.00 Festmiddag med underhållning,  Odd Fellow , Skolgatan 53 (ingång) 

 



 

 

 

 

Söndag 3 augusti i Lycksele 

  

08.30 Avresa med buss till Lapplands Kulturbotaniska Trädgård, Lycksele från 

Norrlandsoperans plan 5, Korsningen Vasagatan/Norrlandsgtan 

 

10.00 Välkomstfika  

Trädgårdsdag & Gardenparty på Gammplatsen i Lycksele 

 med föredrag, guidningar, växtmarknad och övriga attraktioner  

För sommarmötes deltagare ingår biljett till samiska maträtter: Souvas lunch 

(wokat rökt renkött i pitabröd), Gáhkku (samisk mjukkaka) och samiskt kaffe, 

kokt över eld och serverad med en berättelse.  

 

16.00 Återresa till Umeå  

 Busstransfer till flygplatsen i Lycksele kl 15.00 

 

 

 

 

Än en gång – Varmt välkommen  önskar  

 

Umeå Stads Trädgårdssällskap och Lappmarkens Trädgårdssällskap 

 

 

Kontaktperson  UST Ordf. Pia Friberg, piafriberg2@gmail.com  070-3062084 

 

mailto:pia.friberg@gmail.com

