Mottagare av kungliga trädgårdsmedaljer. Från vänsterAnn Richardson, Sten Ahlvin (för Kerstin Ahlvin) och Claes Carlsson
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Kungliga trädgårdsmedaljer har delats ut
av Riksförbundet Svensk Trädgård
Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling
och biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som
bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.
Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga
Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling
och biodling”. 2021 års trädgårdsmedaljer tilldelas trädgårdsingenjör Ann
Richardsson, Höganäs, hovflorist Claes Carlsson, Stockholm och författaren

Kerstin Ahlvin, Hjärnarp.
Medaljerna delades ut den 28 augusti i slottsparken vid Ulriksdals slott. En
högtidlig och finstämd ceremoni som avslutades med skönsång av Charlotta
Huldt. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och
kansli, samt förbundsdirektör Inger Ekrem. Närvarade gjorde även Sten
Ahlvin, Kerstina Ahlvins son, som mottog medaljen för hennes räkning.
Ceremonin finns på www.facebook.com/riksforbundet... och går även att ses
på IGTV @svensktradgard.
För längre beskrivningar av medaljörerna och samtliga motiveringar läs
bifogat dokument.
För mer information kontakt Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet
Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org, eller
Inger Ekrem, förbundsdirektör, tel0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org
Mer om Riksförbundet Svensk Trädgård,www.tradgard.org.
Mer om Kungliga Patriotiska Sällskapet, www.kungligapatriotiskasallskapet.se.
Se även: www.slu.se, www.lu.se, www.smt.se, www.smp.se, www.hd.se,
www.viola.se, www.tidskriftenlandskap.se, www.kungahuset.se

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med
över 32 000 medlemmar och ca 155 lokalföreningar i hela landet. Svensk
Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars
ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av
trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen
Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor,
informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om
ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i
landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet
på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller
forskning, försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka
hemträdgårdsägare. Riksförbundet Svensk Trädgård är den största
medlemsorganisationen inom FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.
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