FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE
Bästa kollegor!
Den 10 september höll föreningen årsmöte och seminarium i Stockholm. Trots den
tidiga morgonen så lockades 26 medlemmar att delta på årsmötet och till seminariet
räknade vi till 55 anmälda. Seminariet inleddes med utdelning av föreningens två priser,
Dalecarlicapriset och Kommunpriset. Dalecarlicapriset tilldelades Stefan Mattson och
Kommunpriset tilldelades Östersunds kommun och stadsträdgårdsmästare Nicole
Lindsjö. Mer information om pristagarna och juryns motivering finns på sidan 7 och
på vår hemsida.

Pia Krensler, Stockholms stad, visade bilder från olika parker och projekt varvat med
intryck och synpunkter av drygt ett års arbete som stadsträdgårdsmästare. Hon menade
att en viktig utgångspunkt för att lyckas med att driva parkfrågor är förmågan att
skapa goda relationer och hitta samarbetspartners och bundsförvanter i och mellan
förvaltningarna. Elina Nummi från Helsingfors stad presenterade ett lite annorlunda
projekt om hur man kan arbeta och organisera frivilligarbete i parker. Efter lunch fick vi
av Elisabet Elfström på exploateringskontoret en presentation av projektet Nya Slussen.
Bygget av nya Slussen är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Byggstart är satt
till 2012 och det ska stå klart 2018. Nya Slussen beräknas kosta ungefär 6,3 miljarder
kronor.
Under förmiddagen fick vi också en kort presentation och inbjudan till ett
partnerskapsprojekt om perennaplanteringar från SLU Alnarp samt en presentation om
vad som är på gång på Movium.
Vill du få mer information om föredragen och om partnerskapsprojektet så finns de
snart att ladda ned på vår hemsida www.stadstradgardsmastare.org
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Utgivet av FSS mediagrupp

DALECARLICABLADET

Tre halvtimmeslånga föredrag avlöste varandra under förmiddagen. Eva Hägglund från
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) talade om ett nyligen antaget strategidokument
för stadsutveckling. En viktig anledning till att vi bjudit in SKL var att få kontakt och inte
minst söka få klarhet i vilket åtagande/ansvar SKL har när det gäller frågor om stadens
utemiljö. Tidigare var Kommunförbundet en intressent i Movium och hade genom den
kopplingen bevakning på området. Den kopplingen finns inte längre och det framgick
mycket klart, av de frågor som ställdes i anslutning till Eva Hägglunds anförande, att
stadens utemiljö inte finns på SKL:s dagordning. Självfallet har SKL idag ett bredare och
annorlunda uppdrag än vad Svenska Kommunförbundet hade en gång i tiden men det
är ändå anmärkningsvärt att stadens utemiljö och kommunal parkverksamhet så totalt
negligeras av en organisation som ska arbeta för kommunernas intressen. Framtidens
stadsutveckling är i högsta grad en diskussion om tillgången på och behovet av parker
och grönområden.

Tillsammans med FOR, STAF och Movium har vi i styrelsen påbörjat arbetet med att
planera för seminarier på Nordiska Trädgårdsmässan i Älvsjö 24-27 mars. På årsmötet
fick vi en första inbjudan till nästa års kongress som ska hållas i Lund den 24-26 augusti.
Ett datum som ni redan nu kan boka in i er almanacka.

Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet att bli omvald till ordförande i föreningen
ett år till.
Varma hälsningar!

Sten Göransson
ordförande i FSS

NORDISKA KONGRESSEN
PARK OCH FRITID – OSLO 2010
Minnesanteckningar av Eva-Lena Torudd, Halmstads kommun
Onsdagen den 2:a juni
Kongressen öppnades av Rune Titlestad, ledare för
Oslo kommun med följande budskap:
Bättre sitta i naturen och lära än att sitta i klassrummet och lära om naturen. Om att använda barns
förutsättningar att inhämta kunskap och att använda naturen som ett pedagogiskt klassrum för
kunskapsinhämtning. Konkurrens om utrymmet i
förtätningen av staden
ställer högre krav på
grönytornas kvalitativa
utformning. Nytänkande och nya lösningar
krävs för hållbar samhällsutveckling
som
också främjar miljö och
folkhälsa. Människan
kommer att ställa nya
krav på utformning av
och utbudet i samhället.
Jöran Kallemyr, politiker och stadsråd för
miljö och kollektivtrafik Oslo kommun, Park- och
friluftspärlor i Oslo:
Man flyttar till Oslo för att det är en attraktiv stad
att bo i. Det gäller att behålla barnfamiljerna. Detta
genom att kunna erbjuda attraktiva grönområden
inne i staden så att folk inte flyttar ut till grönskan
på landet. Sammanhängande grönstråk är viktiga
för helheten av stadens
upplevelse. Oslofjorden
har rensats från miljöfarliga ämnen för att bl
a kunna nyttjas för bad,
fiske, etc. Den påföljande
förändringen har bidragit
till utvecklingen av fartygstrafiken vilket medför mindre transporter på
vägarna vilket skapar en
trivsammare stadsmiljö.
Oslo är en attraktiv stad

såväl sommar som vinter med många vinteraktiviteter.
Kulturellt inslag av ett gäng ungdomar som visade
upp ett häpnadsväckande streetdancenummer som
fick igång kongressdeltagarna.
Öppningsföredrag av Audun Garberg, politisk rådgivare Miljöskyddsdepartementet.
Allemansrätten är en
förutsättning för tillgång till friluftsliv. Friluftsliv ger livskvalitet,
rekreation och bättre
folkhälsa. Det är billigare att förebygga än
att återhämta. Samspel
mellan kultur, natur
och friluftsliv ger ökad
upplevelse. Dessa sakfrågor ligger samlade
under
miljöskyddsdepartementet i Oslo.
Mål för verksamheten
är bärkraftig stadsutveckling, synlig miljöupprustning och ökad livskvalitet. Förutsättningarna skapas i förvaltning och
biologisk mångfald i de tätortsnära naturmiljöerna.
I Oslo förs en strandzonspolitik f n om hur strandzonen ska vara tillgänglig, förvaltas och utvecklas.
Friluftsliv för alla universellt utformat för funktionshindrade, barn, vuxna och integration. Man
studerar också klimatförändringars påverkan
på friluftslivet. Varmare
klimat ger mer slitage.
Säkra
grönstrukturen
där folk bor. Nationell
handlingsplan för friluftslivet ska tas fram.
Därefter följde prisutdelning för bra information,
bra samarbete mellan
politik och förvaltning,
friluftsliv som folkhälsoarbete och insatser för

att öka tillgängligheten för funktionshindrade till
friluftsliv.

Livet i naturen och naturen i livet. Motiv för
att ta tillvara naturen;
ekologiskt,
ekonomiskt och moraliskt,
hälsa,
livskvalitet,
klimat, regnfångare,
arena för många olika
aktiviteter, stötdämpare. Senaste studier
om avstånd till natur och grönområden för att den
ska upplevas tillgänglig; barn och vuxna 400 m,
ungdomar 1000 m, små barn 50 m, äldre 300 m.

är det mest naturlika mest avkopplande. Det mest
tillrättalagda är också mest stressande. Populäraste
aktiviteten är promenad. För stressade ger vila och
djur avkoppling och återhämtning. Oxytocin är ett
ämne som frigörs
i kroppen vid bl a
tryck mot bröstet
som t ex när man
håller ett djur,
stress frigörs och
metoden fungerar
avstressande. Metod för analys och
för att definiera
olika miljöer och
rum: Roland Gustavsson . Informationen kan läggas
in i GIS och ge
information om
miljöer. Sedan kan
upplevelsevärdena
gradera och läggas
i GIS som t ex i Odense. uks@life.kn.dk Rapport
”Natur och sundhet” gratis rapport för nedladdning.

Parker och naturområdens betydelse för hälsan av
Ulrika Stigsdotter, forskare Köpenhamns universitet skog och landskap:

Nordisk friluftsstrategi av Jannica Pitkänen-Brunnsberg, Nordiska ministerrådet för terrestra ekosystem:

Storstaden vårt nya habitat. Barn ser idag på natur
som en abstraktion inte som en naturlig del att växa
upp med. Stadsmiljöer ger 11 miljoner intryck per
dag som ska bearbetas och kräver energi. Naturmiljö ger ett minimum av intryck som är positiva och
som ej behöver sorteras. Staden är onaturlig. Vi vill
ha öppna pastorala haglandskap som upplevs som
positivt. Gröna parker i staden fungerar
som förebyggande
miljöer för stadsmänniskan och är
livsviktiga för stadsmänniskans hälsa.
Gröna sjukhusmiljöer fungerar rehabiliterande. Vi har
en inre känsla av vad
som är bra inom oss.
Forskningsresultat
visar på samband
mellan stort avstånd
till grönyta och hög
stressfaktor, > 1 km.
Ur
stressynpunkt

Biodiversitet. Mål Tillgång till kultur, naturmiljö
säkerställa livskvalitet och folkhälsa. Besöksundersökning i naturområden. TEF:s Friluftslivsstrategi.
Friluftslivet kulturellt och socialt fenomen www:
norden.org/teg

Erling Dokk Holm, arkitekt och sociolog. Föreläste
om strategier för förtätning i stadsutvecklingen.
Janne Sollie, direktör
för myndigheten för
naturförvaltningen.
Föreläste om Värna
om naturen i staden:

Park- och friluftspärlor från norden –presentationer
från de respektive
nordisk länderna.
Att leka och lära är
att leva!
3:e juni kongressdag
två, parallella valbara förläsningar
Par k för v a lt n i ng ,
parkpolitik
integrerat i miljöpolitik
och stadsutveckling
i Odenes av Lene
Holm Odense kommun:
Stads- och kulturförvaltning. Vision

– politik- strategi. Vid nyexploatering ska 110 kvm
planeras för respektive bostad. Temalek -musik,
blomster, vatten fiske, jord, geometriska former.
www.odense.dk/stressaf. Biodiversitet; var är det
bäst att lägga de nya grönområdena.. Vatten och
naturplaner.. Program för miljöpolitik för Odense
delades ut.
Morgondagens parker, Per Röhningen,
Sandefjords kommun:
Utvecklingen
går
mot mer evenemang
i parkerna. Upplevelser för barn och
ungdom en tydlig
trend. Teater, konst,
tillfälliga
förändringar och förnyelse.
Skatepark och aktivitetsytor. Ta ungdomarnas nya behov av
aktiviteter på allvar!
Information krävs
om nya former i parkerna för förståelse. En rehabiliseringsplan för friområden i Sandefjords kommun
perioden 2011-2019 framtagen. Ökad livskvalitet
och folkhälsa viktiga intresseorganisationer för idé
och inspiration. Fagus, Movium, Skov og landskap.
Att arbeta i parker frivilligt, hot eller möjlighet? Av
Elina Nummi, Helsingfors stads byggnadskontor:
Skräpvideo för ungdomar. Informationskampanjer
om problem. Good things växer i Helsingfors. Det
är coolt att vara på välvilliga vägar. För att lyckas
med frivillighetsinsatser krävs noggrann strategi
och en engagerad projektledare. Anmälan kan göras till kundtjänst, Den frivilliga får underteckna
löfte att göra olika insatser. Hittills har 325
personer anmält sig.
Krävs en ansvarig arbetsledare. Skyddskläder och redskap lånas
ut. Arbete ger gemenskap, ökar tryggheten
och säkerhet i parkerna, folkhälsan både
socialt och fysiskt,
ökad trivsel i området, ensamheten bryts.
Adept a park, Heath
Hands –frivillighets-,
idé- och sponsring-

sprojekt. New York Concervancy. 450 miljoner dollar investeras I parken Driftkostnaden uppgår till
27 milj dollar. Fyra koordinatorer håller i de frivilliga parkarbetarna även frivilliga parkguider finns.
Viktigt att organisera frivilliga insatser. Utbildning,
att visa uppskattning och att se frivilligt arbete som
möjlighet. IMAGIN 3000 frivilliga 2020!
w w w. o sl o elve fo rum.no
Eftermiddagen ägnades åt studiebesök
där flera valmöjligheter gavs och där
mitt
studiebesök
gick till Ny park
på Fornebu –nya
brukare nya behov.
En nyanlagd park
på Oslos tidigare
flygplats Fornebu.
L and n i ng s b anan
och dess närmaste
omgivningar
har
gjorts om till en park
med huvudsaklig inriktning mot promenadstråk
och olika dagvattenlösningar. I delar är parken artificiell i sitt uttryck med stensatta dagvattendiken,
landart, stora trädäck, klippta gräsytor och vattenkonst. Andra delar är naturlika med enkla stigar,
fågeltorn och igenväxningsmarker. Ena delen av
landningsbanan är omgiven av kontorshus och den
andra delen mynnar ut i skärgård med beachvolleybollplaner, tillgänglighetsanpassad brygga, konstgjord sandstrand och kiosk med omklädningsrum
och bryggdäck. Parken ligger i ett öppet landskap.
Genomgående i hela parken dyker artificiella landmärken upp i form av ca 5 meter lång sten eller
betongblock med sitthöjd. Hittills har anläggningskostnaderna uppgått
till 150 miljoner Nkr.
Områdena runt parken är planerade för
bostadsändamål som
kommer att byggas ut
i etapper.
4:e juni kongressdag
tre
Dagen inleddes med
fågelskådning i slottsparken i ottan. Därefter följde ett kulturellt

inslag i form av soloframträdande violinist.
Friluftslivets kunskapsbehov –om projektet Friluftsliv i förändring av Marie Stenseke, Göteborgs
universitet.
Projektet har bl a undersökt friluftslivets
kunskapsbehov och
sökt svaren i några av
dessa frågor. 2000-talet har blivit en renässans för friluftslivet
och efterfrågan, behoven, utbud och utveckling efterfrågas i
allt större omfattning
visar studien. Fungerande ekosystem och
fungerande friluftsliv
avgörande faktorer
för att människor ska
bosätta sig och stanna
kvar i en miljö. Se vidare www.friluftsforskning.se. I projektet ingår 5
integrerade projekt. Ett av delprojekten handlar
om den empiriska arenan ett annat om friluftslivets utövande och mönster. En slutsats är att
det blir ett folkhälsoproblem om människor inte
vill utöva friluftsliv vilket i sin tur får omfattande
samhällsekonomiska konsekvenser och minskad
livskvalitet. Friluftsproblemen ska in i planeringsskedet. Friluftsliv och naturvård hör ihop i planeringen och genomförande –processer som ska
drivas parallellt. Friluftsliv och naturism –kartläggning av utbud och efterfrågan på naturism.
4 rapporter finns på hemsidan i ämnet naturism.
Vad är friluftsliv? Vara i naturen. Besöka naturen. Vilka är ute i naturen? Vanliga aktiviteter;
promenera i natur och skog, ströva i skogen och
trädgårdsarbete. Kvinnor utövar friluftsliv mer
än män. Äldre mer än yngre. Akademiker mer
än outbildade. Svenskar mer än invandrare. Varför är man inte ute i naturen? Saknar tid, familjesituationen. Vad är tätortsnära natur? Rapport
”Friluftsliv och naturism i kommunal planering”
Blekinge högskola. 92% av alla kommuner använder natur som PR i sin marknadsföring. Vanligt
att blanda ihop naturvård och friluftsliv. Konsekvensbedömning av friluftsliv och naturism i detaljplaneringen. Rapport ”Landskapet upplevelsevärden” Boverket. Barn och natur i storstaden. För
att barn ska vara ute i naturen krävs att naturen är
nära, att föräldrarna har en positiv inställning, att
barnomsorgen bidrar till introduktion, trygghet
trafikmässigt och socialt samt tid. Tillrättalagd

natur efterfrågas som hinderbanor, lekplatser, kojor,
BMX-banor, m fl. 17-18/11 2010 hålls en konferens
om friluftsliv och naturism i Göteborg. Problemet
med friluftslivets kunskapsbehov är ej att det saknas
utan att vi inte använder oss av den.
Varför planlägger vi
städer utan att behovet av grönytor tillfredsställs? Av Karin
Book, karin.book@
mah.se, Idrottsvetenskap Malmö högskola:
Urbana utvecklingstrender: Städer växer.
Mångfacetterad befolkning. Ökad segregering och polaricering. Otrygghet,
Vardagens och förhållandens tidbrist och
pengabrist. Hållbar
utveckling. City marketing. Hot 1Kommersialiserade mötesplatser –exkluderande. Konsumtion
–åker ut till köpcentrum och ej till natur. Arenorna
–passiviserande, exkluderande hot mot öppna gemensamma mötesplatser. Hot 2 Artificiella miljöer
som ej är geografiskt anpassade; parker, grönytor,
offentliga rum, aktivitetsrum. USA världens mest
glesa städer ex Fenix –bilen dominerar. Inga naturliga mötesplatser skapas. Hur bygga städerna kompakt eller utspritt? Hög eller låg densitet? Gröna eller grå? Småskaliga eller storskalig? Spontana eller
organiserade. Genusperspektivet på planeringen.
Flickor tenderar att aktivera sig mer spontant än
pojkar. Ex Bryant park i New York uppsöks av fler
kvinnor än män, varför? Renare toaletter, sittplatser, genomsiktligt. Man kom fram till om parken
attraherar kvinnor attraherar den alla grupper i
samhället. Den välanpassade respektive avvikande brukaren: Utställningen ”Får man grilla här?”
Trygghet eller omvänt vad är farligt? Belysning, vegetationen, människorna och trafiken bidrar starkt
till upplevelsen av tryggt respektive otryggt. Trafik
upplevs som trygg på natten men otrygg på dagen.
Välplanerat kontra oplanerat som skapar kreativitet ex South Bank i London. Det vardagliga och det
spektakulära ex Botaniska trädgården i Malmö –en
vardagspark som turistmål. De 6 E:na; Entertainment, Excitement, Education, Escapism, Environment, Everyday Life. Att skapa attraktiva grönytor
är en komplex utmaning.
Krav på att bevara och utveckla stadens gröna rum

för framtiden av Sissel Lerum Bad, Park och Idrott
Oslos kommun, Gunnar Zettersten, Svenskt Friluftsliv, Lene Holm Kommunala park- och naturförvaltare, Odense kommun:

minst lika omfattande som idag samt belagda
med skydd i någon form. Ta fram en friluftsplan.
Kommunerna ska kunna erhålla statliga stöd för
friluftssatsningar.

Svenskt Friluftsliv har 1,8 milj medlemmar i Sverige och är paraplyorganisation för ett antal underorganisationer. Tillgängligt friluftsliv omfattar
juridiskt, mental och fysisk tillgänglighet för olika brukargrupper. 7 miljoner av svenska befolkningen bor på 1% av landets yta. Svenska Friluftsfrämjandets mål: 2020 ska naturområdena vara

Green Space Avard. - GSA.
Kvalitet och standard. Gröna områden som service. www:greenspaceavard.com

Eva-Lena Torudd
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DALECARLICAPRISET 2010
tilldelades Stefan Mattson
Juryns motivering:
Årets Dalecarlicapris tilldelas Stefan Mattson, en av de senaste decenniernas mest framgångsrika stadsträdgårdsmästare i Sverige.
Med gedigen praktisk kunskap i hortikultur – om växters odlingsoch skötselbetingelser – har Stefan Mattson utvecklat Enköping till en
av landets intressantaste park- och trädgårdsstäder.
Han tillhör en av förgrundsgestalterna att återinföra och utveckla användandet av perenner och marktäckare i offentliga parker och platser.
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka
för ett värdefullt bidrag i utvecklingen av kommunal parkverksamhet
och den uppmärksamhet som Stefan Mattson genom sin gärning givit
stadsträdgårdsmästaryrket.
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KOMMUNPRISET 2010

tilldelades Östersunds kommun och Nicole Lindsjö
Juryns motivering:
Vinterparken i Östersund är ett lysande exempel
på hur man genom att använda platsens förutsättningar har skapat ett vinterns vardagsrum för
Östersundsborna. När andra kommuner flyttar
tonvis med sand för att skapa attraktiva badanläggningar väntar ni på första snöfallet och kylan
som ska skapa årets markbeläggning i Vinterparken. Fantasin och viljan att göra något annorlunda resulterar i ett nytt spännande parkrum varje
vinter. Ni visar oss hur man kan älska snön och
hur man kan skapa folkfester, mötesplatser på is
och turistattraktioner som lockar besökare från
övriga delar av landet och Europa. Vinterparken
är resultatet av ett flerårigt projekt med många inblandade. Dina kolleger vill med detta pris hedra
dig som representant för Östersunds kommun för
ett inspirerande arbete som är viktigt för utvecklingen av parkverksamheten i våra kommuner.

Nicole Lindsjö och Göte Murén

BILDER FRÅN ÅRSMÖTE OCH SEMINARIUM
Årsmötet 2010 hölls
den 10 september
på Piperska Muren
i Stockholm

Seminarierna följs med stort
intresse

Eva Hägglund, SKL

Elina Nummi, Helsingfors stad

Pia Krensler, Stockholms stad

NYA MEDLEMMAR SEDAN ÅRSMÖTET 2009
Persson		Agneta			Enhetschef			Lunds kommun
Fagerström		Kristina		Gruppledare, Park		Gislaveds kommun
Fjällroth		Kenth			Arbetsledare, gata/Park
Västerviks kommun
Thuen			Mathias		Parkchef			Eskilstuna kommun
Rovelstad		Elisabeth		Enhetschef trädgård		Säbyholms Friskola
Blomquist		Erik			Trädgårdsmästare		Smedjebackens kommun
Vestin			Gabriella		Parkchef			Tidaholms kommun
Krensler		Pia			Stadsträdgårdsmästare
Stockholms Stad
Hammarberg		Bodil			Landskapsarkitekt		Stockholms Stad
Söderström Lööf
Christina		
Gatumiljöarkitekt		
Stockholms Stad
Embrén		Björn			Trädspecialist			Stockholms Stad
Dessalles		Jean-Louis		Projekteringsledare		Stockholms Stad
Dehaim		Henri			Landskapsarkitekt		Stockholms Stad
Lindberg		Nina			Landskapsarkitekt		Stockholms Stad
Alvem			Britt-Marie		Landskapsarkitekt		Stockholms Stad
Mehlis			Karin			Landskapsarkitekt		Stockholms Stad
Sundström		Emma			Gatumiljöarkitekt		Stockholms Stad
Ottosson		Daniel			Stadsträdgårdsmästare
Kristianstads kommun
Bjarnegård		Helena			Stadsträdgårdsmästare
Göteborgs Stad
Bergström		Thomas		Stadsträdgårdsmästare
Nybro kommun
Kang 			
Young-A		
Gatu- och Parkchef		
Sigtuna kommun
Brunnström		Åse			Universitetsadjunkt		SLU
Sjökvist-Persson
Christina		Gatuingenjör			Herrljunga kommun
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL från den 10/9 2010 och
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2009

finns att läsa på hemsidan www.stadstradgardsmastare.org
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AKTUELL MEDLEMSMATRIKEL

Medlemsmatrikeln finns på FSS webbsida. I denna finns endast de med som lämnat godkännande för webbpublicering.

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
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