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Bästa kollegor!

Den uthålliga staden är tät och grön. I alla sammanhang där stadsutveckling diskute-
ras idag är förtätning ledstjärnan för framtidens stadsbyggande. 
 På Moviums januarikonferens, Livet i staden, hann jag bara lyssna på två föredrag. 
Föredragen var intressanta, men jag lämnade ändå konferensen med en känsla av att 
ha blivit duperad eller lurad. Det var glädjande och positivt att höra husarkitekter 
prata om grönt i staden, men vad är det för grönska de talar om? 
 Vi ska bygga tätare och grönare men det gröna handlar inte om att planera för mer 
parker och grönområden. Nej, det gröna kläms in på gator, gång- och cykelstråk, på 
väggar och tak. Byggnader och kommunikationsytor kläs in med grönt. Det ser grönt 
ut men det saknas parker eller grönområden. Det finns helt enkelt inte plats för par-
ken i den täta och gröna staden. Staden påstås bli uthållig och det påstås dessutom att 
det gröna blir billigare att sköta!
 Jag tror att det idag mer än någonsin är viktigt att vi argumenterar för och slår vakt 
om behovet av parker i våra städer. Det ska vara nära till en stadsdelspark och ytan 
ska vara tillräckligt stor för att både inrymma folkliv, aktiva platser, men också kon-
templativa platser, där man kan få lugn och ro.
 Det nordiska samarbetsprojektet Green Space Award som handlar om att kvalitets-
säkra parker kan förhoppningsvis bli till hjälp. Vi ställer krav på mängder av produk-
ter och tjänster i många olika sammanhang. Det bör vara möjligt att definiera och 
värdera de funktioner och egenskaper som avgör om en park är bra eller dålig. Vi ska 
kunna ge en tydlig bild av vad som krävs av innehåll och egenskaper för en bra park. 
Vi vill uppmärksamma parkers betydelse för ett bra stadsliv. Människor vill bo i en 
stad där man har nära till arbete, service, kultur men också naturupplevelser.
 I projektet Green Space Award pågår arbetet med att ta fram kriterier som ska ligga 
till grund för värdering av parker. Kriterierna och metoden ska senare i vår testas i 
några av de kommuner som medverkar i projektet. Den 3:e maj träffas delar av pro-
jektgruppen i Uppsala för ”domarutbildning”. Målet är att kunna presentera metoden 
på kongressen i Linköping i höst. 
 Inom styrelsen har vi diskuterat om förutsättningarna att arrangera en stu-
dieresa till Floriaden. Styrelsens bedömning är att det är för kostsamt och tids-
krävande att planera en sådan resa. Vår sekreterare Sven-Olov Orback kommer 
i dagarna att skicka ut ett mail där vi föreslår att ni som ändå planerar att resa 
meddelar detta till sekretariatet. I bästa fall kan det vara så att några reser vid 
samma tidpunkt, vilket ger möjlighet att på plats träffas kolleger emellan.

Varma hälsningar!

Sten Göransson
ordförande i FSS



Med Mr Darcy i Holland Park
I Holland Park känns det som om tiden har 
stannat. När som helst väntar jag mig att få se 
Mr. Darcy komma ridande eller se någon av 
systrarna Bronté komma gående med sina ba-
hytter och sina svepande långa klänningar.
 Jag har svårt att riktigt sätta fingret på vad det är 
som skapar denna stämning. Kanske är det den för-
fallna herrgården, Holland House, som ligger på en 
kulle med den formella trädgården på ena sidan och 
den förfallna, förvildade skogsliknande parken på an-

dra sidan. Vi går på breda asfalterade gångstigar och 
buskar växer in från sidorna, murgröna ramar in väg-
kanterna och grenar sveper i mitt ansikte. Jag får en 
känsla av att vara den första som beträder denna stig 
på 50 år.
 Här finns inte heller alla de skyltar jag har sett i res-
ten av Londons parker som berättar vad jag får och 
inte får göra. Här finns i stället små poetiska budskap, 
ett gammaldags SMS eller kanske ett 1800-tals twitter 
från någon om Roger som sjöng så väl.

1800-talstweet

Text och bild: Kristina Höijer



Park och natur
Holland park ligger i stadsdelen Kensington i västra 
delen av centrala London. Parken är ca 22 hektar stor 
och anses vara en av de lugnaste parkerna i London. 
Detta kan verka motsägelsefullt då stadsdelen Ken-
sington är ett av de mest tätbefolkade områdena i hela 
Storbritannien.
 Herrgården Holland House ödelades av brandbom-
ber 1940 och huset stod öde under ett antal år innan 
det såldes 1952 av earlen av Illchester till Londons 
landsting.  Herrgården har sparsamt renoverats och 
används bl. a. sommartid som kuliss och bakgrund för 
Holland Parks teater- och operasällskap.
 I parken finns ett stort fint orangeri – omgjort till 
café och festlokal – en japansk trädgård, en av stadens 
mest välutrustade lekplatser, ett vandrarhem och ett 
sportcenter för fotboll, tennis och cricket. I de centra-
la delarna, runt ruinerna av herrgården finns en mer 
formell trädgård med klippta buxbomshäckar och en 
sunken garden. En stor del av parken är förvuxen, på 
gränsen mellan förfallen park och skog, där man för-
väntar sig att möta Robin Hood eller kanske Pan.

Schackspelande ungdomar (nedan)
Aupairer tar sina skyddslingar till ett av Holland 

parks märkligaste trädgårdsrum (ovan)



 Det är den vilda delen av Holland Park som jag 
tycker är mest intressant. Det är befriande att se den 
ickevårdade naturen, sida vid sida med den hårt tuk-
tade trädgården, bara ett par stenkast från shopping-
gator och stadens brus.
 Här finns ett Ecology Centre som påminner om våra 
Naturrum och naturskolor med aktiviteter, utbildning 
och temadagar för skolor och boende i västra London. 
På centret hittar jag broschyrer om bl. a. träd, fåglar, 
uttrar, katter och fladdermöss.
 Jag bläddrar intresserat i fladdermusbroschyren       
”Living with bats” eftersom vi just blivit rikskända för 
våra fladdermusproblem I Sölvesborg. Jag blir lite full 
i skratt när jag konstaterar att den fladdermusart som 
det är så mycket ståhej runt hemma (Pipistrella) är 
den vanligaste i hela Storbritannien.
 Naturen är en viktig del av parken. Trots att vi be-
finner oss mitt inne i London så finns här räv, gräv-
ling, rådjur och olika små gnagare. En av anledning-
arna till att de vilda djuren trivs kan vara att parken är 
stängd på nätterna.
 Det är också därför den kan vara så ovårdad till sitt 
utseende. Jag diskuterar detta med en av våra guider, 
Bob Ivison. Jag frågar om man inte har några pro-

blem med otrygghet och överfall och berättar om den 
svenska debatten där vi ibland tvingas röja bort bus-
kar för sikt och trygghetskänslan.
 ”Vi hade stora problem med detta för ca 10 år sedan 
och då var parkerna i London öppna dygnet runt. Det 
var överfall och stora drogproblem och parkerna blev 
tillhåll för hemlösa och småtjuvar. Man beslutade då 
att ha nattstängt samtidigt som man införde stationä-
ra poliser i alla större parker och kameraövervakning.  
Problemen försvann rätt snabbt. Säkerhet är en viktig 
del i vår skötselplan och vi arbetar hela tiden med att 
förbättra oss”

Green Flag sedan 2001
Vi har kommit hit för att träffa representanter som 
arbetar med Green Flag Award på olika sätt. Arbets-
ledarna i Holland park berättar om sina skötselplaner. 
Den första gjordes 1986 och nu arbetar man efter den 
tredje som gjordes 2006. Till detta hör ett strategi-
dokument, ParkScape, från 2005 som omfattar hela 
Kensington och Chelsea samt en investeringsplan. En 
bra skötselplan som ständigt uppdateras är grundläg-
gande för att få en Green Flag Award. Utmärkelsen 
har varit viktig för parken, dels som bekräftelse på att 

Stor lekplats inbäddad i vild grönska
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To build, to plant, whatever you intend,
To rear the Column, or the Arch to bend,
To swell the Terras, or to sink the Grot; 
In all, let Nature never be forgot.
Consult the Genius of the Place in all.
That tells the waters to rise, to fall
Or helps th´ambitious hill the heav´ns to scale,
Or scoops in circling theaters the vale;
Calls in the country, catches open glades,
Joins willing woods, and varies shades from shades,
Now breaks, or now directs, th´íntending lines;
Paint as you plant, and as you work, Designs.



En inspirerande plats för lek i den kungliga parken 
Kensington garden.
 För att som vuxen utan barn kunna besöka lekplat-
sen hade vi ställt oss framför grindarna före kl 9.30 på 
morgonen. Vi blev insläppta före alla barn och kunde 
i strålande septembersol i lugn och ro studera de olika 
rummen som bygger upp platsen.
 Grunden i lekplatsen är traditionella prefabricerade 
lekställningar i naturmaterial som inlemmats i olika 
lekrum. Här finns plats för olika rollspel, som sjörö-
vare eller indianer, det finns en inspirerande sagolek-
plats med Bockarna Bruse och anda träskulpturer i 
olika skalor. Markmaterialen är varierande och bildar 
taktila stråk. Dessa tillsammans med ett, ur mellan-
svensk synvinkel, exotiskt växtmaterial väver samman 
lekplatsens olika delar på ett utmanande sätt. Här 
finns inte mycket av trygghetsaspektens överblickbar-
het utan här främjas lek och upptäckarlusta, vad finns 
bakom nästa buskage?
 Lekplatsen besöks av cirka  1 miljon personer per år. 
Under sommarmånaderna besöks parken av mellan 

hundratusen och hundrafemtiotusen människor varje 
månad för att under höst- och vintermånaderna vara 
betydligt färre. För att klara av anstormningen så är 
det maximerat till 200 personer samtidigt på lekplat-
sen, vilket resulterar i att det kan vara upp till 20 min 
väntetid för att få komma in. Lekplatsen är bemannad 
under öppettiden och tillsyn av lekutrustningen och 
städning sker varje morgon.
 Under de mest hektiska sommarmånaderna är det 
5–7 personer som arbetar med skötsel och tillsyn av 
lekutrustning samt planteringar. En av dessa har sjuk-
utbildning och är utrustad med ”första hjälpen kit”. 
Den personen går runt och är hjälp och stöd för leken 
i området, alltifrån inspiration till lek men även att 
vara ett extra vakande öga om något skulle inträffa. På 
vintern har bemanningen minskat till 2-3 personer.

När barnen så äntligen släpptes in så rusade de fles-
ta fram till – gungorna! 

Text och bild: Ewa Eklind Blomkvist

THE DIANA, PRINCESS OF WALES,  
MEMORIAL PLAYGROUND
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Movium Partnerskap etablerades 2010. Det är en 
samverkansmodell mellan Movium, LTJ-fakulteten 
vid SLU i Alnarp samt organisationer och företag i 
utemiljöbranschen.

Movium Partnerskap erbjuder möjligheter för samar-
bete och erfarenhetsutbyte genom nätverk, aktiviteter 
och samfinansierade forskningsprojekt.

Fyra nätverk
För närvarande har Movium Partnerskap cirka 50 
partners, och antalet är stadigt växande. Partner be-
talar en årlig avgift som bland annat finansierar nät-
verksträffar och mindre projekt eller aktiviteter som 
kunskapssammanställningar, examensarbeten etc. 
För större projekt bidrar LTJ-fakulteten i Alnarp med 
en årlig summa på cirka 2 miljoner kronor. Movium 
Partnerskap bekostar maximalt 50 procent av bevilja-
de samfinansierade forskningsprojekt, resterande del 
står en eller flera partner för. Generellt uppgår pro-
jektbidraget från våra partner till mer än det dubbla.

För närvarande finns det fyra nätverk inom Movium 
Partnerskap:
  •  Kyrkogård, koordinator Angela Sandell.
  •  Stadsutveckling, koordinator Caroline Dahl.
  •  Stadsträd, koordinator Göran Nilsson.
  •  Park-gata-torg, koordinator Göran Nilsson.

Träffar för erfarenhetsutbyte
Varje år anordnar de olika nätverken vardera två 
träffar, som är kostnadsfria för namngivna kontakt-
personer och användare inom Movium Partnerskap 
(självkostnadspris kan debiteras för vissa måltider). I 
november 2011 anordnades en gemensam nätverks-
träff för Stadsutveckling och Park-Gata-Torg i Stock-
holm. Vi gjorde fyra studiebesök på torg av olika ka-
raktär med projektledare och projektörer som guider 
och följde sedan upp med en paneldiskussion med 
fokus på gestaltning av torg som social arena.
 Torgdagen blev mycket uppskattad och vi fick 
hänga upp ”röd lykta” när deltagarantalet överskred 
det vi ansåg vara praktiskt möjligt att hantera. De 
båda nätverken har därför beslutat att arrangera en 

ny Torgdag, denna gång i Malmö den 30 mars (med 
inledning på kvällen den 29 mars). Vi prioriterar an-
mälningar från partner men i mån av plats erbjuder 
vi möjlighet för icke-partner att mot en avgift delta 
under arrangemanget.

Samverkan kring projekt
Inom nätverket Stadsträd har olika aktiviteter lett till 
att två stora projekt sjösatts inom Movium Partner-
skap: Nationell manual för trädinventering och Vites-
modell för urbana träd, båda med Johan Östberg på 
SLU Alnarp som projektledare. I båda projekten har 
ett dussintal externa aktörer bidragit till den hälften-
finansiering som krävs. Vid senaste nätverksträffen i 
juni 2011 i Jönköping drogs riktlinjerna upp för träd-
värderingsprojektet. Nästa träff är planerad att äga 
rum den 10 maj i Göteborg. Då sker en avrapporter-
ing av trädinventeringsprojektet, och vi får ta del av 
Göteborgs stads trädplaner i både teori och praktik 
och sist under dagen blir det möjlighet för finansiä-
rerna till trädvärderingsprojektet att komma med för-
slag och kommentarer till arbetet som då har kommit 
in i ett aktivt skede.
 Vi tror att de olika aktiviteter och möten som på-
går inom nätverken bidrar till en process där bransch 
och forskare/lärare vid SLU delar omvärldsbevakning 
och inspirerar varandra i kreativa samtal om aktu-
ella frågor. Som kontaktperson eller användare inom 
Movium Partnerskap får du dessutom tillgång till alla 
Moviums prenumerationstjänster, till exempel Mo-
vium Rådgivning och den nya tidskriften Movium 
Magasin, samt rabatt på åtskilliga kurser, konferenser 
och seminarier inom det ordinarie utbildningspro-
grammet.
 Välkommen att höra av dig om du vill veta mer 
om Movium Partnerskap! Du kan antingen kon-
takta projektkoordinatorn Nina Brunndahl Warnolf,  
nina.brunndahl@slu.se eller någon av nätverkens ko-
ordinatorer, kontaktuppgifter finns på vår hemsida:

movium.slu.se/partnerskap 

MOVIUM PARTNERSKAP 
Samverkan mellan universitet och bransch
Text: Göran Nilsson, Movium
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Då vi anlänt till Skåne en frusen gråmulen dag i ja-
nuari kändes det skönt att krypa in i värmen i aulan 
på Alnarp och tillsammans med likasinade ta del av 
”Livet i staden”. En god stad ska erbjuda ett gott liv 
åt alla. Ambitionen var att analysera allt som lever i 
en stad från insekter och vegetation till människors 
olika behov. Detta infriades till stor del och vi fick 
med oss nya uppslag och infallsvinklar med en för-
tröstan att även om det inte alltid ser så ljust ut så 
pågår det många spännande projekt kring städers 
utveckling som leder oss mot en hållbarare framtid.

The City as Nature
Dagen inleddes med att professor Helga Fassbinder 
stadsplanerare och konsult från Foundation Biotope 
City i Amsterdam, Holland, frågade: ”Are we already 
convinced?” En retorisk fråga som syftar på om vi re-
dan är övertygade om att naturen, det levande – så-
väl flora som fauna – måste vara en självklar del av 
staden, ett av dess grundläggande byggnadselement. 
Bland deltagande landskapsarkitekter och stadsplane-
rare, som på olika sätt arbetar med stadens utemiljö, 
är nog svaret ja. Men det är ändå en lång väg kvar till 
att städer designas och byggs med grönska och vatten 
som centrala element.
 Helga citerade drottning Beatrix av Nederländerna, 
som i ett jultal berörde detta: ”Care is not just about 
individual welfare but about the welfare of all and 
about the stewardship of the earth. With our preci-
ous planet is handled carelessly and what it gives us is 
poorly distributed. Selfishness and the desire to create 
abundance blind to the damage to our natural envi-
ronment and undermine community. View the finite-
ness of what the earth can give.” Vid all planering och 
förvaltning är det viktigt att tänka före och ta vara på 
de möjligheter och den kunskap som erbjuds – ledord 
att ta med sig i den dagliga verksamheten.

Komplex stadsbildning - grund respektive 
djup stad
Enligt Mattias Litström på Utopia arkitekter i Stock-
holm bör man få in begreppen djup respektive grund 
stad. Den grunda sluter in boende och verksamhe-
ter i kvartersbildningar, endast en liten del av staden 
är publik mark och användbar för stadens invånare. 
Kvartersbildningarna utestänger effektivt obehöriga 
genom säkerhetsdörrar etc. Den djupa staden ska-
par fler dimensioner och möjligheter genom att bryta 
traditionella blockbildningar. Inspirerade av Gamla 
Stan i Stockholm och äldre bebyggelse i Kina har Uto-
pia arkitekter tagit fram ett förslag till ny bebyggelse 
längs västra delen av Valhallavägen i Stockholm. Det 
är gränder, grönska och tillgänglighet som dominerar 
den planlösning kontoret föreslår. Det är en djup stad, 
kvarter som går att smita igenom, som erbjuder min-
dre passager och möjlighet att använda staden på ett 
personligt vis. Ambitionen är en publik stad som inte 
slutar där fasaden tar vid. 

LIVET I STADEN 2012
Text: Michael Öhman och Zandra Nordin



Lek i staden
Gregory Trefry från Come Out and Play-festivalen i 
New York tror på den lekande människan. Genom att 
leka utforskar vi och genom att leka i staden testar vi 
villkoren på vilka vi verkar i stadens publika rum. Da-
taspelen blir fysiskt aktiva och flyttas ut i det ofentliga 
rummet. Under dagen lockade han konferensens del-
tagare till lek och lät dem utforska loftet på Alnarps-
gården med hjälp av garn och pelare. 

Hela staden
Under presentationen av Movium Partnerskapspro-
jektet Hela staden framfördes argument för en grön-
blå stadsbyggnad. Märit Jansson, SLU i Alnarp, har 
tillsammans med Agneta Persson och Lisa Östman 
från Lunds kommun scannat aktuell forskning om 
växters roll i urbana miljöer. Projektet har resulterat 
i en tredelad rapport som finns för nedladdning på 
Moviums hemsida, och dess syfte är just att ta fram 
konkreta exempel på det grönblåas betydelse och ar-
gument för att bevara parkmark när städer nu ska för-
tätas. De menar att kunskapen finns, att det är imple-
menteringen som är det svåra. När blir staden för tät? 
Hur fungerar stenstadens slutna kvarter idag? Enligt 
Agneta Persson kunde vi bygga så för hundra år sedan 
– då var gatan ett levande rum – det var på riktigt en 
plats för möte och lek. Men nu tillhör gatan bilarna 
och de slutna kvarteren är en-
dast till för dem som bor i de 
omgivande husen.

Akustisk design
Björn Hellström, akustisk 
designer på Thyréns och 
Konstfack, påtalade bristen 
på forskning om önskat ljud 
i förhållande till hur mycket 
kunskap som finns om oön-
skat ljud. Han berättade om 
ett projekt, Stadens ljud-sam-
existens och metodutveck-
ling för ökad stadskvalité, på 
Mariatorget i Stockholm där 
man undersökte dels hur ljud 
uppfattades, dels hur man kan 
förändra människors upple-
velse av en plats med hjälp av 
små ”ljudtillägg” i miljön. Ex-
empelvis så uppfattades tra-
fikljud som positiva när man 
trodde att det var vattenljud.

 En ny stadsdel ”Norra Djurgårdstaden” planeras 
även med tanke på ljudupplevelsen. Mycket ljud från 
både bil- och båttrafik måste hanteras och ljudnivå-
erna ska hållas nere bland annat  med hjälp av gröna 
väggar och sedumtak. Vi fick klart för oss att det inte 
är vegetationen som dämpar utan konstruktionen där 
växterna ska leva som utgör dämpningen.

Landscapes in Landscape –
Inspirations and Principles
Dagen avslutades med att Piet Oudolf visade  en ka-
valkad ur sitt mer än 30-åriga arbete med och lärande 
om växter, en resa där han delade med sig av sin egen 
utveckling som trädgårdsdesigner och plantskole-
man. Hans inspirationskälla har alltid varit naturens 
egen uppbyggnad av växtlandskapet. ”Min vision är 
inte att kopiera naturen men att förmedla känslan av 
naturen ”. Han vill också i sina kompositioner visa på 
årstidernas aspekter och att växtsätt spelar en lika stor 
roll som blomningen. Det finns mycket att lära av den 
store mästaren på hans hemsida www.oudolf.com
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Den 29-31 augusti 2012 arrangeras den årliga kongressen
för Sveriges  Stadsträdgårdsmästare i Linköping. 
Vi hälsar föreningens medlemmar välkomna!

Gröna Visioner - Delaktighet

STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS 2012
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