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Hej!

Sommaren är på antågande, studentfirande och skolavslutningar har 
avlöst varandra och årets sommarpratare har presenterats i veckan. 
Skötsel av parker och trädgårdar är inne i sitt intensivaste skede, 
sommarvikarier ska anställas och semestrar planeras. Med andra 
ord: Allt är som det ska vara! 

 I slutet på maj hade vi styrelsemöte i Stockholm där vi bland annat 
diskuterade föreningens mål. De är presenterade på föreningens 
hemsida. Det är mer än tio år sedan de reviderades. 

 Gå gärna in på hemsidan och klicka på rubriken mål, läs och 
begrunda och kom gärna med synpunkter till styrelsen. Tanken är 
att vi till årsmötet i augusti ska kunna presentera förslag på rubriker. 
Styrelsen vill sedan att alla under hösten ska kunna vara med och 
lämna idéer till texterna under rubrikerna.

 Andra frågor som behandlades under styrelsemötet var att utse 
årets Dalecarlica- och Kommunpristagare samt programmet för 
stadsträdgårdsmästarkongressen i Lund. Program och inbjudan till 
kongressen har skickats ut, och vilka som är årets pristagare kan du 
läsa om i detta nummer av Dalecarlicabladet. 

 Vi ses i augusti till föreningens årsmöte och kongress. Till dess 
önskar jag er alla en riktigt härlig och avkopplande sommar!

På återhörande!

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE

Sten Göransson
ordförande i FSS

The Turning Torso 2011. Foto: Sven-Olov Orback. 
Ribersborgs Saltsjöbad 1899. Foto:  Tillhör Malmö museum.



KOMMUNPRISET 2011

Vid Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares årliga kongress i Lund den 24-26 augusti 
2011 tilldelas Malmö stad och stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson, föreningens kom-
munpris som tilldelas en kommun som förtjänar uppmärksamhet. 

Juryns motivering: 

Malmö stad har tagit sig an rollen som utvecklare av stadens offentliga rum, ett viktigt led i 
stadens omvandling från industristad till kosmopolitisk kunskapsstad. Malmös parker, gator 
och torg visar idag upp en inspirerande mångfald. Kollegor från andra kommuner, både na-
tionellt och internationellt, har i Malmö alltid något nytt att influeras av. 

 Här finns spjutspetsområden i allt från dagvattenhantering, blomsterutsmyckningar, lek 
och konst till beläggningar och driftsfrågor. Det dagliga livet på gatorna och torgen förgylls 
av gatumusiker eller olika arrangemang och invigningar. Det finns ett pärlband av upplevelser 
som utvecklats av och på gatukontoret där stadsträdgårdsmästare 

 Gunnar Ericson varit en ambassadör för stadens vardagsrum. Medborgarna har satts i 
fokus på många plan. Han tillsammans med övriga politiker och tjänstemän hedras med detta 
pris för sitt arbete med staden som mötesplats.

Lund den 25 augusti 2011

Föreningen Sveriges   Sten Göransson 
Stadsträdgårdsmästare   Ordförande

” Parken är en oas i staden där storstadsmännis-
kan kan få möjlighet till en stunds eftertanke. Om 
naturen, om tingen eller om sig själv.
 Parken utgör stadens gröna miljö som genom 
naturens eget kretslopp renar luft och vatten. Och 
ger livsrum för växter och djur.
 Parken ska vara en trygg och säker mötesplats 
för alla människor. Och den ska bjuda på upp-
levelser av levande grönska, vatten, färger och 
dofter.
 Parken ska också vara öppen för aktiviteter, 
verksamheter och arrangemang av allehanda slag. 
Den ska bjuda på överraskningar och sensationer.
 Malmöborna har av tradition kunnat njuta 
stadens mångfald av upplevelser och stämningar. 
Och vi delar gärna med oss! ”

Gunnar Ericsson Foto: Sven-Olov Orback.



Foto: Sven-Olov Orback.

DALECARLICAPRISET 2011
2011 års Dalecarlicapris tilldelas  
Professor Roland Gustavsson.

Juryns motivering:

Årets Dalecarlicapris tilldelas Roland Gustavsson, pro-
fessor i vegetationsbyggnad på område landskapsut-
veckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.  

 Roland Gustavsson har i över tre decennier forskat 
och undervisat i skogars uppbyggnad och utveckling 
och har med åren samlat på sig en gedigen kunskap 
inom sitt forskningsområde. Dessa kunskaper har han 
på ett mycket kreativt sätt använt för utveckling av nya 
gestaltningskoncept och skötselmetoder för park- och 
naturmark. 

 Roland Gustavsson har med sin gärning visat hur en 
medveten gestaltning och skötsel av skogsbestånd kan 
tillföra nya naturupplevelser i staden och dess närmiljö 
både i Sverige och utomlands.

 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för ett mycket värde-
fullt bidrag till planering, anläggning och skötsel av stadens utemiljö och kommunal park-
verksamhet.   

Lund den 25 augusti 2011

Föreningen Sveriges   Sten Göransson 
Stadsträdgårdsmästare   Ordförande

Västa skogen, Alnarp. Foto: SLU.



Rolf Ericsson, ambassadråd, placerar skylten.

En vårdag 2009 kom ett trevligt brev från 
Svenska ambassaden i Prag med en förfrågan 
om nationalträd. En tjeckisk landskapsarki-
tektstuderande önskade göra ett arbete om 
europeiska nationalträd och undrade om Sve-
rige hade något. 

 På ambassaden hade de funnit FSS hemsi-
da och ställde frågan till vår infoadress. Bertil 
Falkenström, som sköter vår hemsida har bott 
i Prag, undervisat i svenska där samt lärt sig 
språket. Därför kunde vi förmedla ett svar på 
tjeckiska. Detta förvånade ambassadsekrete-
rarern vilket förde vidare till mer e-postkor-
respondens och de hade flera gemensamma 
vänner.

 Svaret studenten fick var att Sveriges Stads-
trädgårdsmästare valt att som riksträd använ-
da Ornäsbjörken då det är ett inhemskt träd. 
På ambassaden började därefter planer på en 
utveckling av frågan ta fart. Det var en månad 

ORNÄSBJÖRKEN 
HAR SLAGIT ROT I TJECKIEN



före Sveriges nationaldag så ytterligare en fråga kom från ambassaden. –Kan det vara trevligt 
att också Prag får vara med i anmälningarna om vårens ankomst på FSS hemsida?

 Svaret på den frågan var givet vis positivt, så frågan gick vidare till Stångby Plantskola, om de 
kunde tänka sig att skänka två träd till Tjeckien, vilket de vänligt nog gärna ville. Transporter 
kunde de inte ordna då, eftersom transporterna var över för säsongen.

 Två av ambassadens sekreterare tog då ett par dagar ledigt och körde i sin privata bil till 
Skåne för lite ledigt och för att hämta träden. De passade också på att hälsa på en av de tidigare 
ambassadörerna , som nu bor i Lund.

 På Sveriges nationaldag 2009 planterades den ena Ornäsbjörken i ambassadens trädgård 
med pompa och ståt! Trädet har en av stadens finaste utsikt eftersom ambassaden har ett fan-
tastiskt läge uppe vid Pragborgen och med utsikt över hela den gamla stadskärnan.

 Det andra trädet planterades senare vid slottet Blatná i södra Böhmen med hjälp av Sveri-
ges dåvarande ambassadör i Tjeckien, Catherine von Heidenstam, och Tjeckiens ambassadör 
i Stockholm, Jan Kára, under överinseende av många andra. Där ska Ornäsbjörken bli en del 
av ett större arboretum med nationalträd från hela Europa. Vid invigningen i Blatná hyllades 
Ornäsbjörken även med en stilig överflygning av svenska JAS-plan.

 Våren 2011 var jag och Bertil på 
besök i Prag och på min 60-årsdag 
hade vi en träff med ambassadens 
personal och fick möjlighet att se trä-
det på plats och hälsa på alla trevliga 
personer som arbetar på ambassa-
den. Vi vill gärna fortsätta att förse 
ambassadträdgårdar med Ornäsbjör-
kar och sedan åka runt och fotogra-
fera dem!

Sven-Olov Orback
sekreterare

Bertil och Sven-Olov tillsammans med 
några av svenska ambassadens anställda.



PLANTERING VID SLOTTET BLATNÁ 

Överflygning
av två JAS-plan

vid planteringen.

Ovan: Ambassadör Catherine von Heidenstam tar ett krafttag vid planteringen i Blatná. 
Till vänster står Tjeckiens ambassadör Jan Kára i mörk kostym. 
Nedan: Utsikt över Prag från svenska ambassadens terrass och trädgård.



 
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare 
och Lunds Kommun bjuder in till 

STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS 
i Lund 24-26 augusti 2011 

FRAMTIDEN Staden och Naturen 

Medverkande talare bl.a 
 
Utmaningar för en hållbar stadsutveckling; Eivor Bucht  
Från Urban Sprawl till Greendensity; Ulf Boman  
Shifting Investment from Grey to Green; Peter Neal 
Utvecklingsplan för Stadsparken i Lund; Ulf Nordfjell 
In i det vilda - om stadens längtan till naturen; Dan Hallemar  
Stadens natur – naturens städer: Om en pågående stadsomvandling 
och dess historiska föregångare; Sverker Sörlin  
Stadsjord - en besvärjelse mot obegripliga landskap; Niklas Wennberg 

Kongressprogram och anmälningsblankett hittar du på FSS webbsida.

Här är adressen: www.stadstradgardsmastare.org/pdfdok/fsskongress2011.pdf 



KALLELSE OCH DAGORDNING 
ÅRSMÖTE 2011-08-25 

TID: Torsdagen den 25 augusti 2011 kl. 16.30
PLATS: Rum ”Västra Station”, Västra stationstorget 10, Lund

 
ÄRENDEN
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsmän för årsmötet 
5. Anmälan av övriga frågor
6. Närvarolista upprättas
7. Utdelning av Dalecarlicapriset
8. Utdelning av Kommunpriset
9. Verksamhetsberättelse och Bokslut för 2010
10. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010
12. Val av styrelse och revisorer för åren 2012-2013
13. Val av valberedning för 2012
14. Presentation av förtroendevalda
15. Fastställande av medlemsavgift, abonnemangsavgift och årsavgift för kommersiella    
 företag för 2012
16. Fastställande av arvoden och traktamenten för 2012
17. Budget för 2011 och ekonomisk rapport
18. Verksamhetsplan och Styrelsens pågående arbete
 A. Green Space Award    D. Information från Samhällsgruppen
 B. Information från Informationsgruppen E. Behov av stadgeändringar
 C. Dalecarlicabladet och hemsidan  F. Behov av nya målformuleringar
19. Rapporter
 A. Nordisk samverkan  C. Platser för kommande kongresser
 B. Nya medlemmar   D. Regionala träffar
20. Frågor till och från medlemmar
21. Övriga ärenden 
22. Avslutning

Välkomna!

Sten Göransson   Sven-Olov Orback 
Ordförande    Sekreterare



Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Organisationsnummer; 86 66 01-9024
Bankgiro: 5408-1955

www.stadstradgardsmastare.org 
info@stadstradgardsmastare.org

Mediagruppen: Sten Göransson, Rolf Carlsson, Kristina Höijer, Sven-Olov Orback.

NYTILLKOMNA MEDLEMMAR

Medlemsmatrikeln finns på FSS webbsida. I denna finns endast de med som lämnat  
godkännande för webbpublicering.
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Almén, Karin  Stadsträdgårdsmästare  Danderyds kommun

Bank, Mikael  Parkmästare    Alingsås kommun

Degerman, Siv  Landskapsarkitekt   Landskrona kommun

Flatholm, Anna  Parkchef    Umeå kommun

Frimodig Lust, Ulrika Stadsträdgårdsmästare  Gislaveds kommun 

Holmström, Michael Trädgårdsmästare/Arbetsledare Umeå kommun

Ingvarsson, Nina  Landskapsingenjör   Umeå kommun

Jansson, Cristian  Parkingenjör   Gävle kommun

Johansson, Pernilla  Landskapsarkitekt   Karlskrona kommun

Larsson, Anders  Parkansvarig   Heby kommun

Lindkvist, Elisabeth Universitetsadjunkt  SLU

Nilsson, Göran  Statskonsulent   SLU

Nyhammer, Veronica Stadsträdgårdsmästare  Falköpings kommun

Näslund, Jan Olof       Umeå kommun

Persson, Anders  Verksamhetsledare Gata/Park Simrishamns kommun

Rubisson,Carola  Landskapsarkitekt   Umeå kommun

Wallgren, Linda  Driftledare    Vallentuna kommun 


