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INBJUDAN

Välkommen på webbinar ium

Utveckling av en bygd – med trädgården i fokus
Måndag 8 mars 2021, kl. 18.30–20.00 på Microsoft Teams
Aldrig har intresset för trädgårdar varit större än nu. Under det gångna året har människor på grund av pan-
demin fått stanna hemma och gräva där de står. I besöksnäringen ser man från och med nu en ökad efterfrågan 
på nationellt resande, med inriktning natur och kultur. Trädgården har blivit en viktig näring, hälsofrämjare och 
utvecklingsfaktor i vårt samhälle.

I Jokkmokk fortsätter arbetet med besöksnärings- och upplevelseprojektet Midnattssolens trädgård, som nu går 
in i en ny fas. I projektet har vi mött ett brett nationellt intresse för en trädgård ovan Polcirkeln. Vår inriktning 
att visa på nordlig biologisk mångfald, egenodling, arkitektur och design, kultur och hälsa väcker stor nyfikenhet 
inom branschen.

18.20 Incheckning
 Ta gärna med en kopp kaffe eller te till mötet!

18.30 Välkomna till en kväll om trädgårdens betydelse
 Lena Vikström, projektledare för Midnattssolens trädgård, presenterar helt kort sig själv, projektet Midnatts- 
 solens  trädgård och introducerar kvällens medverkande.

18.35 Wij Trädgårdar – berättelsen om en bygd
 Frida Mörnerud är huvudträdgårdsmästare på Wij Trädgårdar i Ockelbo kommun. Hon kommer att berätta  
 om hur trädgårdarna i Wij har blivit ett resmål för alla sinnen med visningsträdgårdar, försäljning av växter och  
 livsmedel, trädgårdsartiklar och konsthantverk. Trädgårdarna har blivit en viktig angelägenhet för hela bygden  
 med bland annat konstutställningar, evenemang och kurser.

18.55 Kort frågestund med Frida Mörnerud
19.05 Midnattssolens trädgård – en nulägesbeskrivning
 Lena Vikström, projektledare, berättar lite mer utförligt om arbetet att finansiera visionen om en ny besöks- 
 trädgård i Jokkmokk. Bland annat får vi höra om den nystartade nationella referensgruppen och målet för den  
 blivande insamlingsstiftelsen.

19.15 Jokkmokks fjällbotaniska trädgård
 Ingrid Hellberg är fjällträdgårdsmästare i Jokkmokk. Hon kan berätta om fjällträdgårdens unika historia och  
 hur de under åren lyckats gestalta fjällvärldens olika växtsamhällen vid Kvarnbäcken i centrala Jokkmokk.

19.25 Linnésamfundet och Midnattssolens trädgård
 Björn Anders Larsson, ordförande Linnésamfundet Polcirkeln, berättar om föreningens engagemang  
 i en framtida besöksträdgård och vilken betydelse natur- och kulturturism kan ha för en plats som Jokkmokks  
 kommun.

19.35 Frågor och samtal kring trädgårdars betydelse för vår bygd
 Lena Vikström leder frågestund och samtal mellan de medverkande och åhörarna. Kan trädgården bidra till  
 samhällsutvecklingen i Jokkmokks kommun?

19.55 Avslutning

Anmälan:  Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast söndagen den 7 mars 2021 till  
ann.enberg@jokkmokk.se. Vi skickar ut en länk genom e-post.

Arrangörer:  Projekt Midnattssolens trädgård och Linnésamfundet Polcirkeln, med stöd av bland annat Jokkmokks 
kommun, Leader Polaris.

Kontakt:  Lena Vikström, projektledare, lena@lenavikstrom.se, tel. 070-799 15 81
  Ann Enberg, fritidschef, ann.enberg@jokkmokk.se, tel. 0971-172 03
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