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Hej!
Stort tack för er medverkan i Linköping och minikongressen ”Vallastaden 
exklusivt”. Och exklusivt blev det ju faktiskt när vi traskade runt i Vallastaden 
ihop med HMK….exklusivt för Kungen alltså! 

Det var en lite mindre grupp än vi är vana vid, men vi hade ändå ett par trev-
liga kreativa dagar med mingel.

Workshopen vi utförde dag 1 under eftermiddagen resulterade i 8 st mycket 
förnämliga idéer och förslag. Vi kommer att arbeta genom dessa och under 
nästa parkkongress som hålls i Uppsala att presentera ett eller flera resultat. 
FSS idéer kan faktiskt bli verklighet i Linköping.   

På hemsidan kommer det läggas ut bilder på både idéarbetet samt alla delta-
gande utställare som vi uppskattar att träffa på våra kongresser.
Eftersom detta är årets sista Dalecarlica blad får jag passa på att önska alla en 
riktigt fridfull Jul och ett Gott nytt år! Hoppas ni får lite skön ledighet under 
helgerna.

Hälsar
Lotta Johansson 



Regional parkträff för FSS, 
Stockholmsområdet

Den 13 september genomfördes den årliga regionala parkträffen för Stock-
holmsområdet. Årets värd var Stockholms stad genom Trafikkontoret. Dagen 
inleddes med korta föredrag om pågående parkprojekt och satsningar, under 
ledning av stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac och hennes 
grupp av landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. Föredragen handla-
de om skapandet av en ny stadspark på Vårbergstoppen, dagvattenlösningar 
i Vällingby och stadens blomsterprogram. En längre stund ägnades åt Stock-
holms stads framgångsrika arbete med stadsträd, utvecklandet av växtbäddar, 
nya växtbäddshandboken samt användandet av biokol.

Efter en gemensam lunch fortsatte programmet med en busstur till Norra 
Djurgårdsstaden, ett av Stockholms stora stadsutvecklingsområden med håll-
barhetsprofil. Deltagarna delades in i grupper och guidades av områdeskun-
niga landskapsarkitekter på kvartersmark och allmän platsmark. Fokus låg 
bland annat på grönstruktur, klimatutjämning och grönytefaktor. En lyckad 
dag med givande personliga möten, intressanta föredrag och diskussioner av-
slutades med fika i solskenet.

Totalt samlades cirka 70 personer från 21 av Stockholms läns 26 kommuner 
samt Kungliga Djurgårdens förvaltning. Nästa år står Kungliga Djurgårdens 
förvaltning som värd för den regionala parkträffen.



Fördjupning

Stadsträdgårdsmästaren och hennes arbetsgrupp om 17 personer är organise-
rad inom Trafikkontorets Stadsmiljöenhet och arbetar, förutom med gestalt-
ning av stadens gator- och torg, även med parkinvesteringar i stadens olika 
stadsdelar. 

Ett arbete som till stor del sker i samverkan med stadsdelarnas parkingenjö-
rer. Gruppen ansvarar även för ett antal kommuncentrala parker, till exempel 
Kungsträdgården och Järvafältet samt gatuträd i hela staden. Två trädspecia-
lister arbetar specifikt med detta. För närvarande pågår en stor satsning kall-
ad Grönare Stockholm där 300 miljoner kronor har tilldelats under fyra år för 
att utveckla stadens parker och grönområden, där fokus ligger på ytterstads-
områden. 

Lästips

Stockholms utemiljö samt satsningen Grönare Stockholm:
stockholm.se/gronarestockholm

Växtbäddshandboken samt gatuträd i Stockholm:
stockholm.se/trad

Växtbäddar och biokol: stockholm.se/vaxtbaddar

Blomsterprogrammet: stockholm.se/blommor

Anna Johansson
Landskapsarkitekt
Trafikkontoret, Stockholms stad

Bildrättigheter: Stockholms stad, Trafikkontoret



Sommarblommor 2018 i Mölndal 
- Tema ’Avtryck’ 

 
Tema var inspirerat av Mölndal stadsmuseums utställning ’Avtryck’.  

Detta år var det Mölndals parklag som bestämde hur stadens planteringar 
kommer se ut.  Detta gjordes genom att en en röstning där parklagen jämfört 

planteringar från tidigare år.  
 

Följande frågeställningar ställdes: 
 -När var planteringen som bäst?  

-När gjorde den  mest avtryck på dig? 
 

Varje parklag fick under hösten 2017 ett häfte över planteringar  inom deras 
parkdistrikt, samt ett häfte över ett urval urnor.  Varje person inom laget 

röstade på den plantering som de känner har gjort mest avtryck på dem (el-
ler på omgivningen) 

 
De planteringar med flest röster återplanterades under 2018. 



Barn-och unga utsmyckar 
papperskorgar i Vallentuna

I Vallentuna startades under hösten/
vintern 2017 ett nytt projekt som har till 
syfte att öppna dörren för barn och unga 
att vara med i utsmyckningen av våra 
offentliga miljöer. I takt med att kom-
munens lekplatser upprustas varje år av 
kommunens Gatu-och parkavdelningen 
så ska även papperskorgarna på varje 
lekplats utsmyckas av barn och unga. 

Den 23 april hade Vallentuna kommun en 
lyckad invigning på den första upprusta-
de lekplatsen i enlighet med kommunens 
lekplatsplan som antog juni 2017 samt de 
två första lekplatspapperskorgarna som 
utsmyckats av elever ifrån Kulturskolan i 
Vallentuna. Det är papperskorgarna som 
syns på bilderna. Under hösten 2018 ska 
nästa papperskorgar utsmyckas.



Haninge tulpanfestival

Haninge kommuns parkavdelning genomförde en Tulpanfestival 17-19 maj 
2018. Tulpanfestivalen bestod av flera event, riktade till både fackfolk och all-
mänhet och blev en 
dundersuccé.

Branschdagen blev lyckad med mycket fackfolk som deltog från hela Sveri-
ge, totalt 120 deltagare. Programmet bestod av seminarier med växtkännare 
Peter Korn, Miek Stap från företaget Verver, samt Petra Lindvall och Karins 
Ekrin gemensamma presentation av Haninges arbete med offentliga miljöer. 

För planering och genomförande stod Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare 
och stabspersonal på parkavdelningen i Haninge. Evenemanget fick mycket 
positiv respons av deltagare på plats och men också via sociala medier och 
tulpanfestivalens branschdag fick även ett helt uppslag i facktidningen Land-
skap. Verver producerade även en kortfilm om Tulpanfestivalen som länkades 
och delades brett i sociala medier.

Tulpanfestivalen innebar mycket arbete för parkavdelningen men kom att bli 
en fantastisk upplevelse. Det är sällan medarbetare och parkpersonal att få se 
sin arbetsinsats i ett större branschperspektiv och höra all beröm som plante-
ringarna fick.

Branschdagen innebar en viktigt och värdefull profilering av park och na-
turavdelningens nya satsning på klimatsmarta och platsanpassade sandplan-
teringar, men även en rejäl arbetsgivarprofilering. Något som märkts av vid 
efterföljande rekryteringar, då sökande refererat till tulpanfestivalen. 



Trots minutiös planering så nådde Tulpanblommingen sin höjdpunkt på 
grund av vårvärmen, veckan innan branschdagen och tyvärr så passade även 
vädret att slå om och det blev lite för kallt för de tulpanguidningar som ge-
nomfördes runt Eskilsparken. Men lagom till allmänhetens Tulpandag så åter-
kom värmen och det blev en folkfest.

Tulpandag för allmänheten
Det blev en mycket trevlig familjedag med fin uppslutning och fantastiskt att 
kunna bjuda Haningeborna på tulpanplockning, en unik upplevelse att kunna 
och plocka bland 10 000 tulpaner utan att det blev kommersiellt. Att kunna 
kombinera detta dragplåster med pyssel som växtbindning, scouternas aktivi-
teter och kulturinslag höjde upplevelsen ytterligare. Lika uppskattat var den 
frågepromenadslinga runt Eskilsparken där pålästa parkguider mötte besö-
karna med tulpankunskap. Det oerhört var roligt och stimulerande att träffa 
alla positiva invånare och glada besökare, något som fyllde alla som arbetade 
med denna dag med stolthet. 

Mariana Vodovosoff och Petra Lindvall



Går det att utveckla en park i ett litet samhälle på 
landsbygden där befolkningen minskar

 och resurserna är små? 

Ja, vi har sett att det är möjligt genom 
samverkan och nätverksbyggande.

Tulseboda Brunnspark ligger i byn Kyrkhult i nordvästra Blekinge. För två år 
sedan väcktes tankarna att starta ett 
leader-projekt för att utveckla brunns-
parken. I Olofströms kommun hade 
vi sedan tidigare avsatt pengar för 
utveckling av byarna och när det var 
dags att göra något i Kyrkhult såg vi 
möjligheten att växla upp vår inves-
teringsbudget som en medfinansie-
ring för ett leader-projekt. Egentligen 
började det hela med flera idéer med 
förslag från invånarna på olika saker 
man ville göra i byn. Eftersom en stor 

del av byn har sitt ursprung i Tulseboda Brunn och brunnsparkens historia 
handlade många av förslagen om att utveckla miljön kring dessa. Tulseboda 
Brunns glansperiod inträffade omkring förra sekelskiftet då stora skaror av 
besökare kom för att dricka av det hälsosamma och järnhaltiga vattnet under 
några sommarveckor. Brunnsdrick-
ningen kombinerades med hälsosamma 
promenader, bad och sociala aktiviteter 
i brunnsparken som också var en del i 
kurortsvistelsen. Själva brunnsparken 
var egentligen en skogspark bestående 
av mestadels granar. Det ansågs näm-
ligen extra hälsosamt att andas in den 
friska barrskogsdoften som också gav 
nödvändig skugga för solen som ansågs 
vara viktig att skydda sig från. 

Det är i den här kulturhistoriska miljön som vi startat KOM-projektet [Kul-
tur-Odling-Mat] – Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult. Projektets 
syfte är att utveckla fler upplevelsevärden i parken genom att fokusera på 
kultur, odling och mat. En styrgrupp bestående av representanter från byns 
intressegrupper och kommunen har bildats för att leda projektet. En viktig del 
har varit att låta barnen få ta plats och därför har skolan och förskolan varit 
delaktiga från första början. Genom deras medverkan har odlingar etablerats 
i parken och ett nytt konstverk skapats. Projektet har också ett tydligt entre-
prenörs- och integrationsperspektiv där vi satt ett utmanande mål att minst 



ett nytt företag och/eller två arbetstill-
fällen ska skapas. Vi har därför an-
ställt två nyanlända personer från Sy-
rien som trädgårdsmästare respektive 
kock. Deras kunskap, erfarenheter 
och engagemang har tillfört ett stort 
mervärde till projektet. Bland annat 
har trädgårdsmästaren tillsammans 
med barnen byggt en hydroponisk 
odling – en metod där man odlar utan 
jord i ett slutet system där vatten och 

näring tillförs via en pump från Södersjön som ligger i anslutning till brunns-
parken. Odlingarna har visats upp för parkens besökare under sommaren.  
I princip har all kunskap och erfarenhet hämtats från våra egna resurser, 
men på områden har vi valt att koppla in kompetens utifrån. Den ena delen 
har varit att ta fram ett gestaltnings-
program för Tulseboda Brunnspark 
och Forneboda Kulturbrunn, vilket 
tagits fram av landskapsarkitekt 
Christer Göransson, Mellanrum. Den 
andra delen har varit att skapa det 
nya konstverket i parken där Wanås 
Konst tillsammans med konstnären 
Jennifer Forsberg har lett den skapan-
de processen. 

Projektet är nu inne i halvlek och 
under 2018 har vi invigt brunnsparkens första etapp, konstverket KOM och 
en lunchservering har etablerats på Tulseboda Brunn. Genom projektet har 
vi också blivit en av de nominerade till årets kulturmiljökommun som Riks-
antikvarieämbetet utser. Projektets trädgårdsmästare och Kyrkhults skola och 
förskola har också tilldelats kommunens miljöpris för arbetet med den hydro-
poniska odlingen.  

Bilder: illustrationsplan, entrérabatten, konstverket och hydroponisk odling.



Vallastaden i fokus på FSS 
minikongress i Linköping 

Text och foto: Göran Nilsson, Tankesmedjan Movium

Ett 50-tal personer samlades i Linköping för Föreningen Sveriges Stadsträd-
gårdsmästares (FSS) minikongress den 25–26 september. Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar och prisutdelningsceremonier fick deltagarna lära 
mer om stadsutvecklingsprojekt i Linköping och då framförallt via föreläs-
ningar, studiebesök och panelsamtal ta del av processen kring tillkomsten av 
den nya omtalade stadsdelen Vallastaden.
 
FSS-kongressen brukar arrangeras i augusti men det är praxis att under de år 
(vart fjärde år) som nordiska stadsträdgårdsmästare och parkansvariga sam-
las till Nordisk Parkkongress blir det annan tidpunkt och ett mindre format, 
därav epitetet FSS minikongress. Den Nordiska Parkkongressen arrangerades 
på Island under tre dagar i mitten av augusti med ett femtontal svenska delta-
gare.

Bild 1. Kongressdeltagarna samlade 
vid entrén till Paradisparken i Val-
lastaden.

Stadsträdgårdsmästaren, och tillika 
FSS ordförande, Lotta Johansson 
hälsade välkommen till Linköping 
och kongressen som fått det in-
tresseväckande temat Vallastaden 
exklusivt. Det nya bostadsområdet 
strax sydväst om innerstaden har fått stor uppmärksamhet, inte minst genom 
det bo- och samhällsexpo som arrangerades i september 2017 – den största 
bomässan i Sverige sedan Bo01 i Malmö. 

Mångfald i byggrätter och arkitektur
Planerarnas vision med stadsdelen var att skapa en varierad boendemiljö 
med människan i fokus. Byggprocessen inkluderade ett 40-tal byggherrar och 
under fem år (från 2013 då detaljplan och kvalitetsprogram antogs till och 
med de byggnader som färdigställts 2018) skapades drygt 1 000 bostäder i 
åtta kvarter, varav knappt 200 studentbostäder. Enligt kommunens ansvariga 
är det ett rekord både i snabbhet och i mångfald. Intresset från media, både 
nationellt och internationellt, har varit stort. Det har uttryckts många lovord 
kring plan- och byggprocessen och mångfalden i stadsmiljö och arkitektur 
men det har också riktats kritik mot bland annat mindre väl utformade bo-



stadsgårdar, gatumiljöer och lekplatser.

Bild 2. Mångfalden av arkitektur är iögonfallande i de olika kvarteren i Vallas-
taden. På flera platser har stenbeläggningen fått formen av långa trasmattor för 
att skapa bilden av ett stort vardagsrum utomhus.

Kongressen inleddes med ett fö-
redrag av Elias Aguirre (s), kom-
munalråd och ordförande i sam-
hällsbyggnadsnämnden, under 
rubriken Vallastaden – från idé till 
verklighet. Idéarbetet kring stads-
delen startade 2011 med medbor-
gardialoger och samverkan med 
Linköpings universitet, som var 
den stora markägaren i det aktuella 

exploateringsområdet. Universitetet har utgjort en geografiskt avskild nod och 
avsikten var att Vallastaden skulle bli en länk för att bättre koppla samman 
campusområdet med innerstaden.

Okidoki Arkitekter vinnare i tävling
Efter ett antaget idéprogram utlystes 2012 en arkitekttävling. Vinnare blev det 
Göteborgsbaserade företaget Okidoki Arkitekter, rubriken på deras vinnan-
de bidrag var Tegar. I företagets unika koncept ingick att det skulle vara små 
tomter och byggrätter med många kreativa byggherrar inblandade för att ska-
pa mångfald. Här planerades för flerfamiljshus med olika upplåtelseformer, 
radhus och villor. Varje kvarter 
skulle ha ett felleshus, ett gemen-
samhetshus som drivs och dispone-
ras av de boende i kvarteret genom 
en samfällighet. Den genomsnittliga 
marktilldelningen blev 30 bostäder 
i två fastigheter. 

Bild 3. Ett av felleshusen i Vallasta-
den. I förgrunden en samfällighets-
ägd utemiljöyta med förbättringspo-
tential.

Efter visst inledande motstånd anammade de stora traditionella byggbolagen 
konceptet och blev draglok för att få små aktörer, som till exempel arkitektfö-
retag, aktiva och engagerade i tilldelningen av byggrätter. Vallastadsmodellen 
innefattar också att detaljplaneringen skedde före marktilldelningen och att 
man överenskom om utfästelser istället för priser med byggherrarna. På tom-
terna sattes fasta priser så kvalitet blev ett viktigt konkurrensmedel. Det fanns 



19 olika möjliga utfästelser för de inblandade aktörerna att förhålla sig till, 
en viktig sådan var att förbinda sig att bli klar med byggnation i tid till expot, 
som ursprungligen var tänkt att äga rum hösten 2016 men som sedan flytta-
des till september 2017. 

Elias Aguirre påpekade att viktiga framgångsfaktorer i Vallastadsmodellen var 
att det fanns en stark politisk förankring kring projektet och därmed ett tyd-
ligt mandat till väl sammanhållna grupper av planeringsansvariga. På grund 
av tidsschemat med färdigställandet till expot var det också en framgångsfak-
tor att kunna snabba på planprocessen och arbeta med parallella inslag i den-
na.

Innovativa lösningar
Flera av byggherrarnas utfästelser handlade om att tänka innovativt kring 
bland annat träbyggnadsteknik och energilösningar. En annan stor och viktig 
aktör som också fick i uppdrag att tänka innovativt var kommunägda Teknis-
ka Verken i Linköping AB, som har ansvaret för områdets tekniska infrastruk-
tur. Kongressens andra dag inleddes med en intressant föreläsning av Johan 
Böök, Public Affairs Manager på Tekniska Verken. Han inledde med att påpe-
ka att kommunala tekniska verk och förvaltningar av tradition är en konser-
vativ bransch med ett påtagligt ”stuprörstänkande” i de olika verksamhetsgre-
narna. I Vallastadsprojektet blev verkets ingenjörer och övriga medarbetare 
tvungna att samverka och tänka nytt. Man var inte involverade i detaljpla-
nearbetet utan kom med i bilden när det vinnande konceptet Tegar med sina 
smala gator och ytor mellan husen var beslutat och planlagt. 

Det innovativa, patenterade konceptet företaget tog fram för områdets infra-
struktur fick benämningen Infrakulvert Vallastaden. Istället för traditionell 
ledningsdragning har alla ledningar för dricksvatten, spillvatten, el och tele, 
fjärrvärme samt sopsug samlats i rör med 2,2 meters diameter i beständigt 
och återvinningsbart plastmaterial (Weholite), tillverkade av Uponor. Kulvert-
systemet består av prefabricerade delar i 32 meters längd. Den totala längden 
är nära två kilometer, på cirka 85 platser förankras plaströren via kvadratiska 
betongkammare, som också tjänar som anslutningsnoder till de enskilda cirka 
90 fastigheterna. 

Kulvertsystemet anlades under en kort tid, från december 2013 till februari 
2015, och när den första hyresgästen i området flyttade in, i december 2015, 
kunde alla ledningar kopplas in i den aktuella villan. Varje byggherre har, 
tillsammans med Tekniska Verken, beslutat om utformningen och placeringen 
av de enskilda fastigheternas inkoppling till ledningarna i kulvertsystemet.

Fredrik Böök pekade på vilka fördelar kulverssystemet medfört i byggproces-
sen: schakt för rörläggning kunde utföras samtidigt med bostadsbyggandet; 
systemet tar mindre markyta i anspråk än traditionell ledningsdragning vilket 



ger mer byggbar yta för byggherrarna; marken behöver inte grävas upp vid 
reparation och service, vilket innebär att det blivit mera motiverat att lägga 
mera pengar på utsmyckning av gaturum och kvartersmark. Och inte minst 
har Infrakulvert Vallastaden blivit en intäktskälla för Tekniska Verken och 
därmed för Linköpings kommun – via avtal med Uponor erhålls licensintäkter 
vid försäljning av det patenterade 
konceptet.

Bild 4. Den i området centralt beläg-
na Broparken med Smedstadsbäcken 
har försetts med broar och bryggor 
som skapar tillgänglighet och plats 
för avkoppling.

Under en efterföljande studietur i 
kvarteren i Vallastaden, och i den 
intilliggande Paradisparken, fick kongressdeltagarna möjlighet att uppleva 
olika platsers vindkänslighet – det blev en stormig rundvandring med kring-
flygande plåtar i farlig närhet av en av gruppernas vandringsväg … 

Den 4 hektar stora Paradisparken är belägen norr om bostadskvarteren. 
Den nya parken har fått kullar av schaktmassor och innehåller dansbana, 
lekplats, promenadstigar, en stor damm med grillplats, olika slags fruktträd 

samt odlingslotter. Parken sköts 
av kommunen men för de cirka 80 
odlingslotterna ansvarar förening-
en Paradisodlarna. Medlemmarna 
i föreningen kommer både från 
Vallastaden och från andra delar av 
staden.

Bild 5. En vy över Paradisparken 
med odlingslotter.

Stadsdel med mänsklig dimension
Väl åter i ”stugvärmen” i Linköping Konsert & Kongress efter lunch avslutades 
genomgången av Vallastadsprojektet med en frågestund och paneldiskussion. 
I panelen fanns Linda Moström, landskapsarkitekt på Stadsmiljökontoret, Mu-
harrem Demirok (c), kommunalråd och en av initiativtagarna till Vallastaden, 
Anna Lindén, exploateringsingenjör på Plankontoret, Johan Molin, boende i 
Vallastaden, samt Simon Helmér, före detta vd för Linköpingsexpo AB och nu-
mera vd för Studentbostäder i Linköping AB.

Panelen var enig om att Vallastaden nog har möjlighet att bli en förebild när 
det gäller mänsklig dimension i stadsbyggandet bland annat genom sin mång-



fald av boendeformer och de gemensamhetsägda felleshusen. Områdets kvar-
ter är bilfria förutom att det finns parkeringsfickor med elladdstolpar för bilar 
som tillhör den bilpool som byggherrarna har skrivit avtal med. Alla övriga 
bilar hänvisas till ett parkeringshus. De bilfria utemiljöerna skapar en större 
tillgänglighet och, inte minst, blir de mera attraktiva ur ett barnperspektiv. 

Politiker och planerare är införstådda med den kritik som riktats mot kvarte-
rens samfällighetsägda utemiljöer och de boendes skötsel av dessa. Förhopp-
ningen är att en positiv utveckling ska ske i denna fråga när de boende blivit 
mera förankrade i stadsdelen och när felleshusen utvecklats till de sociala mö-
tesplatser för odling, lek och umgänge som de är avsedda för. Det var intres-
sant att notera att Johan Molin dock lyfte ett problem i den sociala strukturen 
som kommer att bestå under lång tid – det är ett faktum att det har blivit höga 
boendekostnader i området och det har därför inte blivit lika hög diversitet 
bland de boende som när det gäller mångfalden i arkitektur. 

Konsultinsats för Linköping …?
Vallastaden må vara ett flaggskepp 1i Linköpings nuvarande stadsutveckling 
men staden växer så det knakar så det pågår åtskilliga andra omfattande dis-
kussioner och projekt, bland annat utbyggnaden av ny stambana och bostads-
byggande i nedlagda, centralt belägna industriområden. 

Ett uppskattat inslag under kongressen var att deltagarna i kreativ workshop 
i olika grupper fick hjälpa till med planering och utformning av fyra platser 
av olika karaktär som omnämns i den 2016 antagna översiktsplanen för stra-
tegisk utveckling av innerstadens offentliga platser, nominerad till Planpriset. 
Med god fantasi och gott humör ritades, målades, klistrades och byggdes det 
med olika tillbehör och de olika förslagen presenterades sedan i plenum. Det 
återstå att se om rubriken för denna programpunkt får konkret bäring i fram-
tiden: ”FSS idéer blir verklighet i Linköping” …

Årsmöte i rask takt
FSS årsmötesförhandlingar den första kongressdagen leddes av vice ordföran-
de Lars Johansson. Sedvanliga punkter enligt stadgarna betades av i rask takt 
utan några större invändningar eller diskussioner. Lotta Johansson omvaldes 
till föreningens ordförande för ett år och det blev omval på styrelseposter 
på två år för Michael Öhman, Lars Johansson, Erik Blomquist och Pernilla 
Johansson. Helena Bjarnegård hade avsagt sig sin styrelsepost och i hennes 
ställe nyvaldes Daniel Ottosson på ett år. Som suppleanter omvaldes Nicole 
Sundin och Lizah Lund samt nyvaldes Martin Hadmyr. Som revisorer blev det 
omval av Leif Henrik Andersson och nyval av Lars Wiberg samt som revisors-
uppleant nyval av Maria Modin. 

Platser för de kommande årens FSS-kongresser kungjordes och ledamoten i 
 



valberedningen, Ingemar Carlsson, passade på att å Uppsala kommuns vägnar 
hälsa välkommen till nästa kongress i augusti 2019, som redan är under plane-
ring.

Årets pristagare hyllade
Under årsmötet presenterades också 2018 års mottagare av FSS priser. Två 
pristagare var närvarande under årsmötet och fick möjlighet att i föreläsning-
ar presentera sig och de projekt och arbeten som juryn fastnat för – Zandra 
Nordin som representant för Skellefteå kommun, mottagare av Kommunpri-
set, samt Maria Wallstedt, mottagare av Examensarbetspriset. Den högtidliga 
utdelningen av diplom och blombuketter skedde därefter under en festlig 
middag i Linköping Konsert & Kongress. Då fanns även årets mottagare av Da-
lecarlicapriset, Karin Eliasson, på plats, dock utan att få med sig hem den äkta 
ornäsbjörk (Betula pendula ’Dalecarlica’ E®), som ingår i priset – den kommer 
att transporteras till Karin och lämplig plats direkt från plantskola vid ett se-
nare tillfälle.

Här följer juryns motiveringar för de tre utdelade prisen:

Dalecarlicapriset
Årets Dalecarlicapris tilldelas trädgårdsmästare och författare Karin Eliasson 
för hennes fantastiska arbete på Astrid Lindgrens Näs.

Här har man utgått från Astrid Lindgrens författarskap när man skapat de 
fantastiska trädgårdsmiljöerna. Trädgårdarna ger inspiration, total njutning, 
upptäckarglädje och lärande i en sagolik omgivning.

Karin är inte bara trädgårdsmästare utan även konstnärlig ledare när det 
gäller att fånga trädgårdens själ och 
minnen av våra mest älskade be-
rättelser och deras författare. Karin 
sprider även odlingsglädje i sitt för-
fattarskap om odling av grönsaker 
och ekologiskt tänkande.

Karin Eliasson mottar Dalecarlica-
priset av Lotta Johansson, ordföran-
de i FSS.

Kommunpriset
Skellefteå kommun, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, tilldelas Fören-
ingen Sveriges Stadsträdgårdsmäs-
tares kommunpris 2018 för den 
nyskapande och moderna Stadspar-



ken och Älvbrinken i centrala Skellefteå.

Skellefteås centrumparker knyter samman staden med älven. Från dessa har 
man utblick till andra sidan av Skellefteälven. Stadsparken i kombination med 
Älvbrinken ger direkt närhet till vattnet med sina promenadstråk och grad-
änger. Skellefteås centrumparker har genom detta projekt blivit en naturlig 
mötesplats för stadens invånare i alla åldrar året runt.

Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt vid Ramböll, har tillsammans med förre stad-
strädgårdsmästaren Zandra Nordin och medarbetare vid Skellefteå kommun 
utvecklat och gestaltat Älvbrinken och Stadsparken till att bli stadens nya var-

dagsrum. Projekten har genomförts 
med en hög ambition och en utpräg-
lad känsla för detaljer. Platsens na-
turliga höjdskillnader har utnyttjats 
för att skapa terrasserade läktare 
och multifunktionella mötesplat-
ser. God tillgänglighet, attraktivitet 
och användning året runt har varit 
ledord och tillgänglighetstanken 
genomsyrar hela anläggningen.

Bild. Delegation från Skellefteå kom-
mun mottar Kommunpriset, från 

vänster Anna Hagen-Thorn, Zandra Nordin och Karl-Erik Holmkvist. 

Examensarbetspriset
Landskapsarkitekt Maria Wallstedt tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträd-
gårdsmästares examensarbetspris 2018 för arbetet ATT GÖRA PLATS -för tje-
jers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark. 
Maria får priset för att på ett inspirerande och pedagogiskt sätt visat hur en 
delaktighetsprocess kan utformas 
för att stärka tjejers delaktighet och 
inflytande i skapandet av en of-
fentlig aktivitetspark i Gottsunda i 
Uppsala. Föreningen Sveriges Stad-
strädgårdsmästare vill med detta 
pris tacka för ett mycket relevant 
och intressant arbete och hoppas 
att alla kommunala parkförvalt-
ningar i Sverige inspireras.

Bild. Årets mottagare av FSS Exa-
mensarbetspris, Maria Wallstedt.


