Svenska Trädföreningen inbjuder till

Workshop tema Trädplantering

Plats:
Datum:
Tider:
Kursavgift medlem i Svenska Trädföreningen:
Kursavgift för ej medlem:
Antal platser:
Sista anmälningsdag:

Göteborg, Liseberg
Onsdagen den 8 maj
08:30-16:00
1500 kr (exkl. moms) inkl. fika och lunch
2000 kr (exkl. moms) inkl. fika och lunch
Max 25 st och minst 10 deltagare
Den 4 april 2019

Det planteras i dag alltfler stads- och parkträd och sambandet mellan ekosystemtjänster och trädnytta blir nu allt
tydligare i vår bransch. Kunskapsläget på området trädplantering är generellt bra, men vad kan vi göra för att bli ännu
bättre på att planera, utföra och utvärdera resultatet av en trädetablering? Den frågan är utgångspunkten för denna 1dagars Workshop på tema Trädplantering.
Workshopen på Liseberg är ett tillfälle för både beställare och entreprenörer inom markentreprenad såväl som
arboristyrket och konsulter att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter på ett fackområde som kommer bli alltmer
viktigt och betydelsefullt i framtiden.
PROGRAM
08:30-08:45
Uppstart med kaffe, ST och medarrangör hälsar välkommen
08:45-09:15

Inledande bildspelsföreläsning – ett underlag till efterföljande bikupor kring frågor om bland annat
växtkvalitet, plantering, mottagande och mellanlagring av träd.

09:15-10:00

Bikupa del 1 och samtidig Frukostfika

10:00-10:30

Föreläsning del 2 - Anna Levinsson redovisar och berättar om intressant forskning inom trädetablering.

10:30-10:55

Föreläsning del 3 – Växtbäddar enligt AMA, jordanalyser, efterskötsel av träd.

10:55-11:40

Bikupa del 2

11:45-12:45

Lunch
Workshop Trädplantering i Lisebergs parkområden samt kort guidad rundvandring i parkens
13:00-15:20
trädanläggningar.
Workshopen avslutas med fika och en sammanfattning av dagen. Uppföljande diskussioner och
15:30-16:00
kursutvärdering.
Kursledare: Workshopen leds av Peter Sandberg, Svenska Trädföreningen samt Johan Dahlenborg, Essunga plantskola.
Gästföreläsare: Anna Levinsson, forskare vid SLU och ledamot av styrelsen i Svenska Trädföreningen.
Mer detaljinformation skickas ut till dig som deltagare i samband med att din anmälan har registrerats.
Välkommen med din anmälan - frågor om workshopen besvaras av Peter Sandberg, tel: 073-629 21 72
alt. e-post peter.sandberg@tradforeningen.org
Länk till anmälningsformulär: https://goo.gl/forms/0vPKEugmHyFvjBW52

Svenska Trädföreningen
i samarbete med

