Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i samarbete med Fritidsodlingens riksorganisation,
FOR, inbjuder till två halvdagsseminarier på Stockholmsmässan i Älvsjö i samband med trädgårdsmässan
Nordiska Trädgårdar 21-24 april 2016.

Kyrkogårdsseminarier 20-21 april 2016

Torsdag 21 april 08.50 - 12.30

Tillgängligare kyrkogårdar

Kyrkogårdens gröna formelement – friska

Allt fler människor i samhället har någon form av funktionsnedsättning. Detta gör att normen för samhällets planering utmanas. De
hinder som möter personer med funktionsnedsättning kan lättare
överbryggas om tillgänglighetsfrågorna tas med från början vid
såväl nybyggnad som omgestaltning.
Seminariet belyser olika frågeställningar kring planering och utförande av tillgänglighetsåtgärder på allmänna begravningsplatser.
Hur gör man avvägningar mellan tillgänglighet, estetik och kulturhistoriska värden? Vad är en rimlig nivå i tillgänglighetsarbetet med
tanke på antalet besökare och kostnader?
Seminariet vänder sig till kyrkogårdspersonal i verksamhetsledande befattning, kommunikatörer, kyrkohedar, förtroendevalda,
landskapsarkitekter, handläggare på länsstyrelser samt andra berörda av dessa frågor. •
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Inledning och välkommen, Eva Grönwall,
kyrkogårdskonsulent, Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation
Funktionsnedsättning och funktionshinder – begrepp
och definitioner, Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet,
medförfattare till handboken Tillgängliga natur- och 		
kulturområden
Tillgänglighet och användbarhet utifrån självupplevda
erfarenheter, Karolina Celinska, ombudsman, DHR,
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder –
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Paus med förtäring
Relevant lagstiftning, Fabian Mebus och Eva Årbrandt
Johansson, jurist, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Förbättrad tillgänglighet på begravningsplatser –
konkreta exempel, Monica Sandberg,
kyrkogårdsarkitekt, Landskapsgruppen i Öresund AB
Inkluderande information och kommunikation, Eva Grönwall
Hur går vi vidare? Sammanfattning
Avslutning
Gemensam middag på Scandic Talk hotell

Ingrid Åkesson

Henrik Morin

Johan Östberg

Onsdag 20 april 13:00 - 17:30

sorgeträd, rygg- och infattningshäckar
Det är dags att våga använda nya och fler växtslag även till kyrkogården. Ensartade formelement kan bli ödelagda om nya farsoter slår
till. Vad har vi lärt oss i spåren av buxbomsjukan, alm- och askskottsjukan? Finns det nya skadegörare att vara uppmärksamma på? Hur
påverkar skötseln?
Större mångfald gör växtgestaltningen mindre sårbara. Men vilka
alternativa växter eller material kan vi välja till kyrkogårdens inre
gröna formelement? Vågar vi blanda mer? Vilka erfarenheter finns
och vad kan vi lära oss av dessa? Hur beaktar man samtidigt den
viktiga kulturmiljön? •
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Inledning och välkommen
Sorgeträd, rygghäckar och infattningshäckar –
historiskt viktiga formelement på kyrkogården,
Anna Andreasson, trädgårdsantikvarie och arkeolog,
ArchaeoGarden
Inte bara buxbomssjuka – kan vi få friska växter på
kyrkogården? Ingrid Åkesson, växtskyddsspecialist,
rådgivare Movium, SLU
Paus med förtäring
I buxbomens spår – alternativa växter och material,
Anna-Carin Forsman, driftchef kyrkogårdar, Malmö
pastorat
Sorgeträd och rygghäckar, att tänka nytt och friskt
samt prioritera skötseln och kulturmiljön,
Henrik Morin, parkkonsult i egen regi
Sammanfattning
Avslutning

Moderator: Eva Grönvall, kyrkogårdskonsulent,
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Stockholm

ANMÄLAN
Ni anmäler er via www.for.se

KOSTNADER
Seminarium 20 april: 1 090 kr inklusive pausförtäring
Seminarium 21 april: 1 290 kr inklusive pausförtäring och inträde till
trädgårdsmässan
Gemensam middag 20 april kl. 18.30: 250 kr för buffé. Önskad dryck beställs
och betalas på plats på Scandic Talk hotell.
Hotellrum: Scandic Talk hotell ligger vägg i vägg med Stockholmsmässan.
Enkelrum 1 190 kr, dubbelrum 1 290 kr inkl. frukost. OBS! Sista anmälningsdag för bokning av hotellrum är 15 mars. Begränsat antal rum.

Ni fyller i alla uppgifterna som namn, företag/organisation, postadress, e-post
och mobilnummer och faktureringsadress med ref. nr och e-postadress för
fakturan samt eventuella matallergier och önskemål om övernattning.
Anmälan senast 15 mars 2016 för bokning av rum och 31 mars för deltagande på seminarierna. Anmälan är bindande. Vid återbud före den 15 mars
resp. 31 mars debiteras halva avgiften, därefter hela avgiften. Anmälan kan
överlåtas till annan deltagare från företaget/organisationen. Bekräftelse,
faktura och biljettkod till mässan skickas företrädesvis ut via e-post. Vi
reserverar oss för eventuella förändringar i seminarieprogrammet.
Frågor: lise-lotte.bjorkman@for.se, 070-293 30 85
Info: www.for.se och www.tradgardsmassan.se

