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Program 

Haga-Brunnsvikens Vänners vårseminarium 
 

Grönområden i Stockholms närhet är livsnödvändiga av flera skäl. De stärker 

vår hälsa och ger möjligheter till rekreation, ger biologisk mångfald och 

samhällsnyttor för vatten, luft och klimat. Men det gamla kulturlandskapet  

hotas av vägar och nybyggen.  

 Årets seminarium i Haga-Brunnsvikens Vänner handlar om kulturlandskapet 

och ekosystemtjänster. Vi tar utgångspunkt från Bergiusdalgången, tidigare 

Skeppsbroäng, mellan Lappkärrsberget och Naturhistoriska Riksmuseet. 

Området har utarmats de senaste 50 år. Nu finns bara gräs och vägar.  

Tid: Onsdag den 29 mars 2017, kl 14.00 -17.00  

Plats: Haga Forum, norr om Norrtull vid Hagaparkens södra entré. Annerovägen 4, 169 70 Solna 

Anmälan: anmalan.hbv@gmail.com 

Avgift: 200 kr betalas till plusgiro 428 37 -5 i samband med anmälan. Skriv namn   

  och ”seminarium”. (Medlem går utan avgift. Årsavgift medlem 185 kr). 
 

Livsnödvändiga lungor i stadens närhet 
Dagens krav på kulturlandskapet – att klara försörjning och rekreation 

 

14.00 Välkomna! Märtha Angert Lilliestråle, ordförande  

  Haga-Brunnsvikens Vänner 

14.10 Hur hanterar kroppen långvarig stress Töres Theorell, professor 

14.25 Grönområden i staden och människors 

hälsa 

P.O. Östergren, professor i socialmedicin,  

  Lunds universitet 

14.55 Skeppsbroäng, en agrarhistorisk översikt Lotta Leijonhufvud, Fil.dr. agrarhistoriker 

15.05 Paus med kaffe och kaka  

15.25 Samhällsnyttor av grönområden i städer.  Thomas Elmqvist, professor i natur-resurshushållning 

  vid Stockholm Resilience Centre 

15.55 Från odlingslåda till hektar - Stadsnära 

odling i Göteborg 

Martin Berg, planeringsledare,  

  Fastighetskontoret Göteborg stad 

16.10 Stockholms stad och 

ekosystemtjänsterna 

Katarina Luhr, miljöborgarråd,  

  Miljöpartiet de gröna 

16.25 Paneldiskussion. Kulturlandskapets 

gröna utveckling för vår tid.  

Samtliga talare  

17.00 Avslutning och eftersnack kring brasan 

med möjlighet till dryck och tilltugg 

Välkomna alla! 
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 Hur hanterar kroppen långvarig stress - Töres Theorell 
Tillgång till natur kan ha avgörande betydelse för återuppbyggnad av "utslitna celler".  

Både kulturupplevelser och fysisk motion som stimuleras i grönområden kan öka halten  

av hormoner som hjälper till i återuppbyggnaden. Töres Theorell kommer att tala om 

grundläggande stressmekanismer och hur kroppen hanterar en omåttligt stor mobilisering  

av energi under långa perioder.  

Töres Theorell är läkare och har bakgrund som internmedicinare och stressforskare. Han  

har varit professor vid Karolinska Institutet och chef för Institutet för Psykosocial Medicin.  

  Grönområden i staden och människors hälsa - PO Östergren 
Vad händer i olika grupper i befolkningen när deras närhet till natur minskar eller ökar? Det har Per-

Olof Östergren undersökt genom att studera vad som händer när människor flyttar mellan olika typer 

av bostadsområden i Malmöregionen. De gynnsamma effekterna av att bo i närheten av grönområden 

syns tydligast för de grupper som är minst gynnade socioekonomiskt och hälsomässigt. 

Per-Olof Östergren är professor i socialmedicin vid Enheten för Socialmedicin och Global Hälsa vid 

Lunds Universitet. Han är både sociolog och läkare och forskar i ämnet folkhälsa och epidemiologi.  

  Skeppsbroäng, en agrarhistorisk översikt - Lotta Leijonhufvud 
Bergiusdalgången mellan Lappkärrsberget och Naturhistoriska Riksmuseet kallades tidigare 

Varghalsen och var en del av Skeppsbroäng, som var en av Östra Liderne gårds ängar på 1500-talet. 

Lotta Leijonhufvud kommer att berätta om hur området använts genom århundraden, från äng med 

stor naturlig artrikedom till experimentalfält på 1800- och 1900-talet och nu i träda. 

Lotta Leijonhufvud är Fil.dr. och disputerade i agrarhistoria på Sveriges Lantbruksuniversitet med 

avhandlingen Spannmålsproduktion och produktivitet under 1500- och 1600-talet.  

  Samhällsnyttor av grönområden i städer - Thomas Elmqvist 
Vilka nyttigheter kan vi få av restaurering och bevarande av grönområden och natur? Thomas 

Elmqvist kommer att ge en överblick över möjligheter och utmaningar med den snabba globala 

urbaniseringen och vilken betydelse rätt förvaltad natur i städer har för hälsa, klimatanpassning, 

ekonomi och sociala system 

Thomas Elmqvist är professor i botanik och verksam vid Stockholm Resilience Center,  

Stockholms Universitet.  

  Från odlingslåda till hektar - Stadsnära odling i Göteborg - Martin Berg 

Göteborgs stad arbetar med att skapa förutsättningar för mer odling i Göteborg:  från odlingslåda  

till hektar och från ideellt till kommersiellt. Vilka utmaningar har man mött och vilka är  

möjligheterna i framtiden? Martin Berg kommer att berätta om uppdraget från politiken (Stadsnära 

Odling), markägarrollen och långsiktiga strategier och om det breda samarbetet med andra aktörer.  

Martin Berg är planeringsledare på Fastighetskontoret och Stadsnära Odling. Han har en bakgrund 

inom hållbar stadsutveckling och medskapandeprocesser där han arbetat i gränslandet mellan 

forskning och praktik.  

  Stockholms stad och ekosystemtjänsterna - Katarina Luhr 
Så arbetar Stockholms stad för att stärka den yttre miljön för bättre ekologiska samband och  

ökad hälsa. Det kommer Miljöborgarrådet Katarina Lühr berätta om. 

Katarina Lühr är politiker för Miljöpartiet de gröna med inriktning mot vatten, kemikalier och 

Stockholms grönstruktur. Katarina är apotekare och jobbade tidigare på Giftinformationscentralen. 

 

  Besök vår webbplats: haga-brunnsviken.org |Följ oss på Facebook Haga Brunnsvikens Vänner 
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