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Arbetslivserfarenhet
2003 - pågår

Driver eget företag inom hållbarhet, trädgård och landskapsvård, både
praktiskt samt som konsult, föreläsare och skribent. Under alla år har fruktträdsbeskärning och trädvård funnits med. Några uppdrag under åren:
2018 Jobbade på Region Gotland med en policy för tätortsnära skogar.
2017 Skrev artiklar om Kulturlandskap till Riksantikvarieämbetet bl.a.
”Ljumma framtidsvindar...” och ”Nätverksträffen med Svenska kulturlandskap..”
2013 – 2016 Hantverkare och trädgårdsmästare i Överum, Småland. Startade och
drev ett företagarnätverk i Norra Tjust. Arrangerade beskärnings- och ympkurser,
jobbade med trädgårdsdesign, trädvård samt gjorde naturvårdande röjningar för
Länsstyrelsen i ett hantverkarteam av fem företagare.
2009 Hållbarhetsanalys av Sigtunastiftelsen (både intern och extern hållbarhet).
Trädgårdskonsultationer, skissande och gestaltande av privata trädgårdar i Sthlm.

2006 - 2007

Nationellt ansvarig på LRF för att testa förutsättningar och ta fram strategier för
Grön rehabilitering. Arbetade främst med landsbygdsföretag och beslutsfattare.

2005 - 2006

Projektanställd på ”Miljömiljarden” på Stadsledningskontoret i Stockholm.
Koordinerade 158 miljörelaterade projekt, bl.a. Lånecykelsystemet i Sthlm.
Vi (4 koordinatorer) arrangerade många seminarier, stöttade projektledare i
planering, genomförande och avslut av projekt.

2001 - 2003

Anställd som studerandeansvarig på Agrifack (numera Naturvetarförbundet).
Besökte och föreläste på Sveriges alla universitet inom jord, skog, trädgård, miljö
och nutrition. Arrangerade konferenser, föreläste, skrev artiklar, koordinerade.

2000 – 2001

Arbetsledare på Näsuddens handelsträdgård på Dalarö (ägdes av Charlotte Bonnier),
samt trädgårdsmästare på KTH Stockholm.

1993 – 1997

Praktik inom trädgårdssektorn. Jobbade på Zetas handelsträdgård, Ulriksdals
slottsträdgård, hos trädgårdsdesigners (Simon Häggblom och Lyell Parry), på
Riksbyggen trädgård samt Stockholm entreprenad. Planering, anläggning och
skötsel av historiska, offentliga, kommunala och privata trädgårdar och parker.

Utbildning
1993

TD 40 – Grundutbildning trädgård, Munkagårdskolan.
Markbyggnad, frilandsodling, växthusodling, maskinlära mm.

1997 – 2000

Landskapsingenjörsprogrammet vid SLU, Alnarp.
Inriktning: marknadsföring, växtkännedom, nyföretagande. Läste sedan
blandade fria kurser på SLU; miljöekonomi, grön rehabilitering mm.

2002

Marknadsekonomutbildning vid Marknadsinstitutet, Stockholm.
Ingår: marknadskommunikation, organisation, ledarskap, ekonomi, logistik mm.
Parallellt med föreläsningarna görs en affärsplan.

2008

Vägvisarutbildning, Naturakademin. Ledarskap, psykologi och retorik.

Är utöver detta även utbildad inom styrelsearbete, ekoturism, mindfulness och permakultur. Har
Naturvetenskaplig gymnasiekompetens, och är uppvuxen på en gammaldags brukad gård.

