
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentation Trädgårdsseminarium  
30 augusti 2016 i Nora 
 
 
Välkomna till Nora! /Lars Skoghäll 
Lars Skoghäll, utvecklingschef i Nora kommun hälsade deltagarna varmt välkomna till 
Nora. 
 
Göthlinska Gården /Helena Ljungné och Maria Eriksson  
Helena och Maria guidade runt och berättade om Göthlinska Gården, en av Nora stads 
mest framträdande karaktärsmiljöer. Gården ligger vid torget i stadens centrum och har 
en trädgård öppen för besökare, som sträcker sig ända till Norasjön. I trädgården ligger 
också caféet Selma G. Byggnaderna på gården har stått näst intill orörda sedan slutet av 
1800-talet och i huvudbyggnaden finns även i stort sett alla inventarier bevarade från 
denna tid. 
 
Trädgårdar som besöksmål /Håkan Ceder, Nora kommun  
Håkan Ceder, turistchef i Nora kommun berättade om alla de olika reseanledningar som 
finns i Nora idag och som årligen lockar många besökare till staden med 10 500 
invånare. Turismen i Nora är en stor inkomstkälla och man arbetar idag aktivt under 
varumärkena Visit Nora och Bergslagen. I Nora arrangerar man t.ex. den stora 
Noramarknaden och man har även en veteranjärnväg som är populär. Precis rakt 
utanför stadskärnan ligger Alntorps Ö med ett trevligt café och strax utanför ligger 
Pershyttan där man kan utöva outdooraktiviteter i en kulturhistorisk miljö. I Nora har 
man även trädgårdar som t.ex. Göthlinska gården och Lilla Trädgården i Nora som också 
är viktiga reseanledningar för turismen i Nora. Håkan menar på att många som arbetar 
inom turism ibland inte inser att även trädgårdar är besöksmål och viktigt att arbeta 
med.  
 
Kniva Trädgård /André Strömqvist och Andreas Graveleij 
André och Andreas driver sedan 2015 Kniva Trädgård utanför Falun och berättade om 
hur de förverkligade sin idé om en egen trädgård. Under 2015 flyttade de från en 
lägenhet i Stockholm till ett hus i Kniva utanför Falun, där de öppnade en 
trädgårdsbutik i en gammal lanthandel i ett intilliggande hus på tomten. När de öppnade 
fanns det få handelsträdgårdar runt om i Falun och idag erbjuder André och Andreas 
ett säsongsurval med ovanliga växter i sin butik. De har öppet från påsk fram till 
oktober samt fem veckor kring jul, och de har på väldigt kort tid lyckats få bra spridning 
i media och arbetar väldigt aktivt med sociala medier. André och Andreas försörjer sig 
inte helt på på Kniva Trädgård idag, men målet än ändå att om fem år vara Sveriges 
minsta och dyraste handelsträdgård. André har en bakgrund som  kulturmiljöspecialist 
och har skrivit böckerna ”Odlarens handbok” och ”Trädgårdsmästarens anteckningar”. 
Han skriver även regelbundet i ”Allt om trädgård”. Andreas jobbar inom 
trädgårdsformgivning och blomsterdekoration och är utbildad på Capellagården och 
hantverksskolan i Mariestad.  

 
 
 



Trädgårdsmästare Blom /Jeanette Blom 
Jeanette Blom har arbetat som chefsträdgårdsmästare på Rottneros Park, men driver 
numera det egna företaget Trädgårdsmästare Blom med uppdrag som b.la. koordinator 
för Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö på uppdrag av Hantverkslaboratoriet i 
Mariestad. Jeanette har studerat biodynamisk odling på Skillebyholm i Järna och 
Trädgårdens Hantverk och design på Hantverksskolan i Mariestad. Jeanette berättade 
om trädgårdsmästarens olika roller genom tiderna och hur den förändrats. Under tidigt 
1700-tal handlade en trädgårdsmästares uppgifter mycket om skötsel och produktion, 
idag mer om ledarskap, administration och marknadsföring vilket gör att den dagliga 
skötseln på många trädgårdar blir lidande. Detta arbetssätt är inte hållbart eftersom det 
gör att trädgårdsmästaryrket får en låg status och dålig kontinuitet. För att motverka 
detta menar Jeanette att man t.ex. ska ge en trädgårdsmästare mer inflytande, göra 
bättre prioriteringar utifrån trädgårdsmästarens kompetens och att trädgården i sig ska 
få en högre status.  
 
Stolpen Trädgård /Jonas Grund 
Jonas Grund är utbildad Landskapsingenjör på SLU Alnarp i Skåne och driver sedan år 
2006 Stolpens Trädgård med sin fru Lucja. Trädgården ligger mellan Kristinehamn och 
Karlstad och innehåller handelsträdgård, plantskola, visningsträdgård, 
projekteringsverksamhet, anläggning, skötsel och Jonas håller även föreläsningar och 
kurser. Jonas berättade om sin resa från landskapsingenjör till att driva egen 
handelsträdgård och vikten av att ha en affärsplan för sin verksamhet. Jonas berättade 
även om hur han aktivt försöker ge ett personligt bemötande till varje kund. Nu 
planerar Jonas att öppna ett café med förhoppningen att locka fler besökare till 
trädgården. 
 
Workshop /Maria Dahlström    
Maria Dahlström från GGP Utvecklings AB höll en workshop med deltagarna kring 
affärsutveckling och hur man kan nå dit man vill med sin verksamhet. B.la. fick 
deltagarna arbeta kring de grundliga frågeställningarna i en affärsplan  (Vad? Till vem? 
Hur? Varför?) för att sedan belysa den egna verksamhetens nuläge och drömscenario. 
Maria poängterade även vikten av att man har tydliga värderingar i en verksamhet, 
eftersom det då blir enklare att ta beslut och hitta riktningen. Workshopen fortsatte 
med en diskussion kring våra olika sätt att nå resultat, och vikten av att ha respekt för 
varandras kompetens. Avslutningsvis gav Maria gruppen fem värdefulla tips inom 
ekonomiområdet: 
 
1. Som entreprenör/verksamhet behöver man inte sköta all ekonomi på egen hand. 

Däremot är det viktigt att man ändå förstår ekonomin och har förståelse för begrepp 
som t.ex. resultat-och balansräkning.  

 
2. När ska man göra investeringar i ett företag?  

En bra princip att gå efter är att man endast gör investeringar som för verksamheten 
framåt, investeringar som endast är ”bra att ha” bör man vänta med tills man har 
pengarna. 

 
3. Allt är förhandlingsbart! Våga förhandla med banker och leverantörer för att få ner 

kostnader. 



 
4. Ge aldrig rabatt till kunderna i form av pengar. Oftast glömmer kunderna detta och 

det blir väldigt kostsamt. Ge hellre en liten sak.  
 
5. 5 % tricket - Höjer man intäkterna med 5 % och sänker kostnaderna med 5 % gör 

det stor skillnad för ekonomin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
                   Dokumentation: Alma Hanser 



Deltagarlista 
 
 

Namn  Trädgård Epost 

Birgitta Wahlberg  Bergslagssatsningen Kultur och Turism birgitta@walborg.se 

Marie Östblom  Bergslagssatsningen Kultur och Turism marie.ostblom@bergslaget.se 

Alma Hanser Bergslagssatsningen Kultur och Turism alma.hanser@bergslaget.se 

Maria Dahlström  GGP Utvecklings AB maria@ggp.nu 

André Strömqvist  Kniva Trädgård och Lanthandel info@knivatradgard.se 

Andreas Graveleij  Kniva Trädgård och Lanthandel info@knivatradgard.se 

Jeanette Blom  Trädgårdsmästare Blom jeanette.blom@telia.com 

Jonas Grund  Stolpens Trädgård jonas@stolpenstradgard.se 

Lars Skoghäll  Nora kommun lars.skoghall@nora.se 

Håkan Ceder  Nora kommun Hakan.ceder@nora.se 

Daniel Olsson  Värmlands Museum daniel.olsson@varmlandsmuseum.se 

Britta Grenås Stora Hyttnäs i Sundborn grenkarl@gmail.com 

Britta Reimer Stora Hyttnäs i Sundborn storahyttnas@telia.com 

Ewa Lindfors Föreningen Hyttan Axmar Bruk ewa.lindfors@axmar.nu 

Stig Jönsson Föreningen Hyttan Axmar Bruk stig.jonsson@axmar.nu 

Caroline Edman  Carl Larsson Gården  caroline@carllarsson.se 

Birgitta Persson  Carl Larsson Gården  birgitta@carllarsson.se 

Lena Landström  Länsstyrelsen Gävleborg  Lena.Landstrom@lansstyrelsen.se 

Göran Dahlberg Långban Gruv-och Kulturby annakarolina@historiemat.se 

Elisabeth Håkansson Länsstyrelsen Västmanland/Vallby Friluftsmuseum Elisabeth.Hakansson@lansstyrelsen.se 

Pernilla Hålén Wij Trädgårdar pernilla.halen@wij.se 

Frida Mörnerud Wij Trädgårdar frida.mornerud@wij.se 

Lars Krantz Wij Trädgårdar lars.krantz@wij.se 

Elisabet Lagerström Stjernsunds slott elagerstrom@vitterhetsakad.se 

Helena Ljungné Göthlinska Gården  helena.ljungne@arktis.se 

Maria Eriksson  Göthlinska Gården  gothlinska.garden@nora.se 

Martin van der Burg Lilla Trädgården i Nora info@lillatradgardeninora.se 

Cecilia Sundin Lundqvist Stiftelsen NJOV Cecilia.LundkvistSundin@nora.se 

Wenche Engström Färna Herrgård wenche@farnaherrgard.se 

	


