
Rapport	från	Mässgruppen	–	Digital	mässa	
Här kommer en rapport över mässgruppens arbete och hur långt vi kommit till idag. Den är 
ganska lång då vi har lagt ned väldigt mycket arbete på att få till ett bra deltagande från STA. 
Faktiskt mer arbete än med den fysiska mässan. Tekniken med den digitala montern kräver 
lösningar vi inte hade på plats. De filmer vi producerat för att visas motsvarande föreläsningar på 
scen har tagit oceaner av tid för alla inblandade jämfört med att ställa sig på scen med en 
powerpoint-presentation, osv. För att inte tala om att alla våra egna möten varit digitala. 

Nu gäller det att få lön för all möda – Ragga så många besökare som möjligt. 

★★★ ★★★  ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

Efter FOR:s vinterkonferens i mitten på januari började mässgruppen planera STA:s deltagande. 
Vi utgick från tanken på att göra den så lik en fysisk mässa som möjligt. Vi vill erbjuda alla delar 
som vanligtvis finns med på mässan. Det tog oss några varv i tanken och våra diskussioner att 
greppa hur det hela skulle gå till då informationen från FOR och Mässan kom successivt och det 
var oklart hur den digitala montern skulle se ut rent tekniskt. Så småningom hade vi en plan. 

Planen 
STA digitala monter, fritt att besöka 

• Information om STA – Länka till hemsidor som finns men kanske omarbetas. Information om 
våra olika aktiviteter, besöksträdgårdar, fröer mm. 

• Medlemsvärvning med erbjudande om 10 fröpåsar, tidning och såråd  
• Rådgivning i vår monter – Zoommöten. Fråga rådgivare från 2020 samt de som gör filmer om 

de kan vara rådgivare. 
• Rådgivning i vår monter – Filmer. Nytt för i år är att vi kan visa filmer från vår monter. Upp till 

10 filmer om olika ämnen, kunskap, inspiration ska produceras 
• Tävlingar –   
• Växtförsäljning – gick inte att få till.  Vi hittade inga som var intresserade av att hålla på med 

online försäljning. Vi kan bara berätta var våra medlemmar handlar växter, på marknader mm 
• Fröer – information på hemsidan, i filmer och Zoommöten samt som medlemserbjudande.  
• Inget lotteri 

Betalsidan, kostar 160 kr (110 kr med FOR-rabatten) 

• Filmer ca 15 minuter som visas för betalande besökare, motsvarar föreläsningar på scen. Vi 
satsar på att producera två filmer som speglar STA på olika sätt   

• Filmer till Gunnels gröna soffa - få deltagare att medverka som är tillgängliga på utsatt datum. 
 

Arbetet och konsekvenser av den digitala monterns teknik 
Information STA – Tanken är att besökare som kommer till vår monter och vill veta mer om STA 
ska logga in på vår hemsida. För att göra det enklare för nya besökare gör vi en ny 
”landningssida” med översiktlig och lättillgänglig information om oss. Sen kan man titta runt mer 
på resten av sidorna om man blir intresserad.  Hemsidan håller på att omarbetas för att göras 
mer lättnavigerad. 

Medlemsvärvning - Medlemserbjudande ligger i Digitala montern med länk till hemsidan ”Bli 
Medlem”. Erbjudande 10 fröpåsar som packas av Agneta Ericsson, såråd på e-post och TA 1 



2021. (I TA finns reportage om paret Knutsson och om Längtans blommor, som också är 
innehållet i våra två betalfilmer) 

Rådgivning Zoommöten – Inger Palo har bemannat ett pass varje dag under mässan med 
kunniga amatörer och engagerat en värd per dag som är moderator. Möten är inlagda i vår 
monter med text och bild. Senare kommer mässan att göra länkar som besökare klickar på för att 
komma in på mötet. Mötena hittar man till dels i vår digitala monter, dels under mässans sida 
Program. Där finns alla föreningars möten upplagda. 

Rådgivning Filmer – Mässgruppen föreslog ett antal möjliga personer och teman för filmer. Det 
var ganska lätt att be medlemmar ställa upp som rådgivare och att göra filmer. Det tar lite tid 
bara att förklara vitsen med en digital mässa och tekniken för att spela in filmer själv.  Det tar 
också mycket tid att göra filmerna. Dilemmat kom när vi förstod att filmerna måste länkas från en 
extern plattform.  Något vi inte hade. För att lösa dilemmat har Annica N startat en YouTube 
kanal i STA:s namn. Nu finns kanalen på plats och vi har börjat lägga upp filmer och länka till vår 
digitala monter. Vi kan också lägga upp fler filmer där än vad som får plats att länka från 
montern. 

Filmer som produceras 
• Berit Johansson – Fröer, frösådd, förökning – Berit spelar in själv, klart 
• Kenneth Nilsson - Min torra södersluttning – spelar in en egen film med Zoom 
• Larz Danielsson – Anemoner Lena gör Zoominspelning och Gunnel Carlsson medverkar, 

klart 
• Anton Sundin – Ormbunkar Gör en Zoomfilm och skickar länk, klart 
• Owe Jaktlund – om fröer och sådd – klart med inspelning från TAG  
• Mikael Andersson, Rutor  
• Mikael Andersson Hosta  
• Ludvig Johansson – Odla exotiskt – spelar in själv 
• Englandsresa – Annica N, klar 

Tävlingar - Tävlingar kommer att finnas kopplat till nya ” landningssidan” på hemsidan. Svaren 
går till en e-postadress hos Upplandskretsen som bara ska användas för liknande ändamål. 
Vinnare dras av Agneta Ericsson som bevakar mejlen.  Vi lottar ut ett års medlemskap bland de 
rätta svaren. 
 
Betalsidan 
Filmer ca 15 minuter som visas för betalande besökare, motsvarar föreläsningar på scen 

De här filmerna finns nu klara i mässans utbud av ”föreläsningar”.  Båda är producerade med 
extern hjälp av Sofia Stenseth som använt lite mer avancerad teknik för att få det snyggt.  

1. Längtans blommor – de allra första som vaknar på våren 
 Medverkande: TA-redaktörerna Christina Fryle och Agneta Bergström, Gerben 
Tjeerdsma och Gunnel Carlsson.  
Reportage av Christina Fryle och Agneta Bergström från tidningen Trädgårdsamatören 
samt tips från Gerben Tjeerdsma hur man lyckas med lökar. Gunnel Carlson medverkar.  

2. Stenrik trädgård med asiatisk touch – på besök hos Monica och Peter Knutsson  
Medverkande: Monica och Peter Knutsson samt Gunnel Carlson. 

Om ni vill titta lite i förväg: https://vimeo.com/user83878208/review/519592375/6ceb0684eb 
 



Filmer i Gunnels Gröna soffa 
Vi fick till tre filmer till Gunnels Gröna soffa med bra reklam för STA.  De finns nu på Mässans 
sida. Gunnels Gröna soffa tror vi ska ligga öppet att välja att titta i när man vill. 

Vad innebär det att vara en Trädgårdsamatör?   
Medverkande: Peter Knutsson 
Gunnel Carlson samtalar med Peter Knutsson från Sällskapet Trädgårdsamatörerna. 

Vår unika trädgård  
Medverkande: Peter & Monica Knutsson 
Gunnel Carlson samtalar med Monica och Peter Knutsson från Sällskapet Trädgårdsamatörerna. 

Lyckas med lökar  
Medverkande: Gerben Tjeerdsma 
Gunnel Carlson samtalar med Gerben Tjeerdsma från Sällskapet Trädgårdsamatörerna. 
 
Var står vi nu 
• Vi klarade deadline att lämna in filmer till betalssidan till den 4 mars och få deltagare till 

filmningarna med Gunnel den 16 februari. Vi har kvar att få några fler filmer till vår monter 
klara. 

• Den digitala montern finns på plats med bilder och texter och det innehåll som ska vara där 
förutom vilka kontakter vi ska skriva in. Man kan redan nu titta in på Mässan och på vår 
digitala monter.  

• Det är lite puts med avslut på filmerna på YouTube, redigering av montern men vi är ganska 
så nöjda med att vi har så mycket på plats redan. Tittar man på utställarlistan ” 
Trädgårdsträffen” är det fortfarande många som bara har sitt namn. 

• Vi har en plan för att sprida info om Mässan i sig och om vårt deltagande men vi önskar att 
alla bidrar för att få ut detta till så många som möjligt. 

• Länk till vår digitala monter: https://www.nordiskatradgardar.se/2021/digital-stands/for--
tradgardsamatorerna-sallskapet?sc_lang=sv-se 

• Länk till ”Trädgårdsträffen” alla Zoom-möten (sök på Trädgårdsamatörerna):  
https://www.nordiskatradgardar.se/utstallare?sc_lang=sv-se&pageSize=40&pageIndex=1 

• Länk till Gunnels gröna soffa: https://www.nordiskatradgardar.se/foredragsserien/gunnel-
carlsons-grona-soffa?sc_lang=sv-se 

• Länk till föredragsserien på betalsidan: 
https://www.nordiskatradgardar.se/foredragsserien?sc_lang=sv-se 

Väl mött på mässan  

Mässgruppen 

Lena Björklund, Inger Palo, Lotta Christvall, Ingrid Rydberg, Annica Nordin  

 

 


