FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE

Styrelsen vill tacka Linköpings kommun och
Stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson
för en givande och välorganiserad kongress.

HÖSTEN 2012

DALECARLICA

Årets kongress i Linköping
29-31 augusti
Text: Lotta Johansson, Foto: Sven-Olov Orback

Gröna Visioner – Delaktighet
Först och främst vill Linköpings kommun tacka för den stora uppslutningen till årets kongress
och hoppas att vi uppfyllde de önskningar man kan tänkas ha när man åker på konferens.
Årets tema ligger i – och över – tiden, men de Gröna Visionerna kan dessvärre vara något
man på vissa håll får kämpa hårt för. Att öka delaktigheten hos våra medborgare bidrar till att
det skapas platser där man vill vistas, platser som man känner både stolthet över och ansvar för.
Jonas Sjölin informerade om den kommande bomässan i Linköping 2016 där delaktighet är
ett av ledorden. Att bygga ihop universitetet med staden och låta människan forma staden blir
en spännande utmaning. www.linkopingsbo2016.se.
Men i vår iver inför framtidens samhällsbyggande får vi inte glömma bort våra miljonprogramsområden, stadsdelar som verkligen behöver rustas upp och ingå i våra visioner om ett
humant boende. Ulf Nordfjell presenterade den utvecklingsplan för stadsdelen Skäggetorp,
med kulturell mångfald, som han fått i uppdrag att ta fram. Att skapa en plats för attraktivt
boende, egenmakt, möjlighet till företagsetablering och ett trevligt besöksmål.
Anna-Johanna Klasander som är forskarutbildad arkitekt med fokus på stadsutveckling och
hur den fysiska miljön påverkar våra liv och även kopplar det till folkhälsofrågor, föreläste om
Gatan som försvann Miljonprogrammet och stadslivets nya former. Otroligt intressant och
många av oss reflekterade nog över det
vi idag kanske missar.
Att hålla igång
idéer, skapande och
få kunskapsutbyten
kan faktiskt kräva
ett stort nätverk
både inom Sverige och över gränserna. Cecilia Liljedahl och Christian
Gruessen gav oss
goda exempel på det
arbete som görs och
det goda samarbete
som finns med övriga Europa, ”Gardens

without limits”. www.swedishgardens.se, www.eghn.eu, www.hybridparks.eu
Besök i vår fantastiska Trädgårdsförening – ett måste när man är i Linköping! För att få
så mycket information som möjligt delades man in i grupper. Vid varje station stod kunniga
”guider” som kunde ge information om platsen. Ulf Nordfjell vid Sunken Garden, parkens
entré, Joanne Hoffsten vid Golden Love Pavilion, Bo Kindgren parkleken och den nya temalekplatsen, Carina Brage, Calluna som driver kommunens Naturcentrum, Helena Hasselberg
från Tyréns som ritat bla Magnolialunden och jag Lotta som berättade om dr Åmans trädgård.
Linköpings City bjöd på kakbuffé från Café Belvederen som drivs av Anna ”Queen of cookies”
Janse.
Festmåltiden intogs på Stångs Magasin, som är ett före detta parkförråd. Det ätbara som fanns
på den tiden var fågelfrö, men det har det blivit ändring på. Stångs anses ha ett av Linköpings
bästa kök och här jobbar man med närproducerad mat.
WAKE UP EVERYBODY! ... en katt bland hermelinerna smög sig in, men wow vilken katt!
Det var en viktig och allvarsam presentation som framfördes på ett lekfullt sätt och som fick
oss att ”vakna till”. Erik Olsson och Jöran Linder väger in både kvalité och sammanhang när det
gäller belysning … och mycket kärlek. Jag tror nog att vi alla gick hem och skrev in kärlek på
checklistan. www.olssonlinder.se.
Kongressen avslutades med samtal om Linköpingsbo 2016. Samtalsgruppen bestod av Anna
Bertilsson samhällsbyggnadsdirektör, Muharrem Demirok ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Ulf Nordfjell arkitekt LAR/MSA Ramböll Sverige AB, Agneta Persson då enhetschef
i Lunds kommun, Carolina Ganhammar arkitekt vid Linköpings universitet och Lars Svensson
regiondirektör för Akademiska hus. Jan Annerstedt professor vid Copenhagen Business School
skulle ha deltagit men fick förhinder.
Jag hoppas alla kände sig delaktiga, och under alla kongressdagarna fick deltagarna både ställa och besvara ett antal frågor,
en del av dem med hjälp av mentometerdosor och här finns
sammanställning att läsa på www.kongress2012mentometer.
xls – observera att det finns flera olika flikar i den här Excelarbetsboken.
Stafettpinnen överlämnas till nästa års arrangörer i Solna.
Precis som arrangörerna i Lund var snälla att bistå med god
hjälp inför planeringen så vill jag göra samma sak nästa år i
Solna.
With Love

Lotta Johansson

Stadsträdgårdsmästare
liselott.a.johansson@linkoping.se
•

DALECARLICAPRISET 2012
2012 års Dalecarlicapris tilldelades

Patrick Quist
Juryns motivering:
Årets Dalecarlicapris tilldelas Patrick Quist för hans insatser att lära parkföreträdare att
marknadsföra det offentliga rummet. För Patrick Quist är parkverksamhet en vara/tjänst/
produkt som vilken annan. Med inspiration från affärsvärlden och med devisen ”syns man
inte så finns man inte” har Patrick Quist inspirerat parkföreträdare att med auktoritet och
trovärdighet sälja in parkprojekt och parkverksamhet.
Patrick Quist är en flitigt anlitad föredragshållare och hans mångåriga engagemang som rådgivare på Movium vittnar om hans kunskap om stadsmiljö och ämnesområdet information
och marknadsföring. Genom marknadsundersökningar, enkäter, intervjuer och fototävlingar, har Patrick Quist visat hur kommuninvånare kan engageras i utvecklingen av staden och
det offentliga rummet. Han har också i många av sina uppdrag presenterat projekt som på
ett överskådligt och tydligt sätt
illustrerar betydelsen av attraktiva offentliga rum och de tjänster som parker erbjuder.
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta
pris tacka för värdefulla bidrag
och inspiration till utvecklingen av det offentliga rummet
och stadsträdgårdsmästarrollen i Sverige.
Linköping, 30 augusti 2012
FÖRENINGEN SVERIGES
STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

Sten Göransson
ordförande i FSS
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KOMMUNPRISET 2012
FSS Kommunpris 2012 tilldelades

Göteborgs kommun och
Stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård
Juryns motivering:
FSS:s kommunpris för 2012 går till Göteborgs kommun och Stadsträdgårdsmästare Helena
Bjarnegård för utvecklingen av utflyktslekplatsen Plikta i Slottsskogen.
Park- och naturförvaltningen i Göteborg har i samverkan med andra kommunala aktörer rustat upp, byggt ut och förvandlat Plikta till Göteborgs första utflyktslekplats. En utflyktslekplats
kännetecknas enligt Göteborgs Stad av en spännande, fantasifull miljö som lockar både gammal och ung till lek, rörelse och möten. En viktig del i utvecklingen av den nya utflyktslekplatsen är satsningen på en öppen fritidsverksamhet för utomhusaktiviteter med personal på plats
varje dag, året runt.
Göteborg har med hjälp av en framsynt planering och tydlig politisk vilja tillfört parken nya
värden och utvecklat Plikta till en väl fungerande verksamhet. Lekplatsen har blivit en än mer
populär mötesplats under parollen mer åt fler.
Linköping, 30 augusti 2012
FÖRENINGEN SVERIGES
STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

Sten Göransson
ordförande i FSS
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Rapport från årsmötet den 30 augusti 2012
Text och foto: Sven-Olov Orback
Årsmötet hölls i Konsert och Kongress i Linköping med 20 deltagare.
Årsmötesprotokollet finns i sin helhet på FSS webbsida eller via följande länk:
http://www.stadstradgardsmastare.org/protokoll/arsmote2012.pdf
På årsmötet valdes följande styrelse:
Ordförande Sten Göransson, Malmö
Vice ordförande Rolf Carlsson, Höör
Sekreterare Sven-Olov Orback, Malmö
Kassör Michael Öhman, Luleå
Ledamot Kristina Höijer, Sölvesborg
Ledamot Helena Bjarnegård, Göteborg
Ledamot Lars Johansson, Uppsala
Suppleant Nicole Lindsjö, Östersund
Suppleant Ewa Eklind-Blomkvist, Växjö
Suppleant Eva-Lena Torudd, Halmstad
Nicole Lindsjö valdes in som suppleant istället för Zandra Nordin som nu slutar och i valberedningen invaldes Marie Larsson istället för Edit Ugrai, som nu axlar posten som revisorssuppleant efter Rune Östberg som nu slutar.
Under det förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att uppdatera föreningens stadgar. Medlemmarna fick det nya förslaget utsänt på försommaren och det omarbetade förslaget presenterades
också på årsmötet. Stadgarna godkändes av årsmötet med en förtydligande mening. För att bibehålla kontinuiteten i styrelsens arbete så väljs hälften av styrelsens ledamöter för en period om två år.
Stadgarna finns i sin helhet på FSS webbsida under Föreningen > Stadgar

Från storstad till småstad
Text: Rolf Carlsson Foto: Mikael Pihlstrand
Sedan 18 månader har Varberg en ny stadsträdgårdsmästare i Liv Sonntag. Liv arbetar som avdelningschef på Hamn- och gatuförvaltningen
med investeringsansvar för det offentliga rummet.

För- och nackdelar?

– Kul att testa en liten kommun. Det känns mer
greppbart och det är enklare processer. Här jobbar man i en annan skala med mindre projekt,
färre aktörer och kortare beslutsvägar. Samtidigt
Vad har du gjort tidigare, innan du kom till Var- är man ensammare i sin profession i den lilla
berg?
kommunen. Vi är tre landskapsarkitekter i Varberg vilket är betydligt färre än i Göteborg.
– Jag har sedan min landskapsarkitektexamen
år 2007 arbetat som konsult och därefter på Park- FSS betydelse för dig?
och naturförvaltningen i Göteborgs Stad.
– Behovet av erfarenhetsutbyte och inspiration är
Hur har första året som stadsträdgårdsmästare va- större nu i den lilla organisationen, vilket jag får
rit?
möjlighet till på t ex kongressen. Vi sitter längre
från forskning och utveckling så det är viktigt att
– Intensivt och intressant. Eftersom jag inte kom- träffa kollegor för att hålla nivån.
mer från Varberg ursprungligen, har jag lagt
mycket tid på att lära känna staden och kommu- Styrelsen har arbetat mycket med att skapa förutnen.
sättningar för regionala träffar runt om i landet.
Hur gör ni?
Storstad – småstad. Hur skiljer det sig?
– Vi har ett regionalt nätverk i Halland. Vi har
– Varberg har nästan 60 000 invånare varav hälf- under hösten träffats i Falkenberg och diskuterat
ten i staden och resten på landsbygden. Jag arbe- drift och investeringar. Vi lär av varandra man
tar fortfarande med planering av parker och grön- kan bolla idéer och stärka varandra i sin vardag.
ytor men jag har ett bredare arbetsfält nu. Jag arbetar tillsammans med planavdelningen i tidiga – Jag är även med i Akademien för landsskapsarstadsbyggnadsprocesser, nära driftavdelningen kitektur under Sveriges Arkitekter. Det är lärorikt
gällande utförande och driftsprioriteringar men och intressant med nätverksträffarna och jag ser
även mycket med näringslivet i centrumfrågor.
mycket positivt på dessa.
I Göteborg jobbade jag mycket smalare och mer
koncentrerat.
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SILVERLÖVET
Utdelare av Silverlövet är en sammanslutning i Dalarna
som främjar kunskap om Ornäsbjörken:
Ornäsbjörken.se, Lindés Ur&Guld och Vassbo trädgårdsskola. Mer information på www.ornäsbjörken.se.
Rune Bengtsson (till vänster) och PerOla Fritzon, kända
trädkännare från Alnarp/Bjärred respektive Laholm, har
tilldelats utmärkelsen Silverlövet. Detta för deras insatser
för Ornäsbjörken, Sveriges Riksträd. De får utmärkelsen
för att de båda under flera år forskat kring Ornäsbjörken
och på ett avgörande sätt bidragit att den äkta varianten
nu finns att köpa i plantskolorna igen. Priset delades ut vid en ceremoni i Bergianska trädgården i Stockholm.
Så här lyder motiveringen till utmärkelsen:
”Genom ert arbete har Ornäsbjörken hittat tillbaka till sina rötter. Oklarheter och felaktigheter
har rättats till. Det är tack vara ert arbete den äkta klonen åter finns att köpa i plantskolorna.
I Dalarna betyder ert arbete mycket – Ornäsbjörken har hittat hem igen.
För er betydande insats tilldelas ni Silverlövet”.
Utmärkelsen Silverlövet har formen av
ett blad från den äkta
Ornäsbjörken Sveriges Riksträd. Silverlövet är också känt
som Ornässmycket.
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Foto: Eivor Bucht

KONGRESSEN 2013 I SOLNA
Temat för kongressen är inte fastlagt, men utgångspunkt för dagarna den 28-30 augusti är
”Rum för park?” Finns det idag fysiskt, mentalt och ekonomiskt utrymme för park och natur
i staden?
Alla hälsas välkomna till Solna!

Lars Johansson

Stadsträdgårdsmästare och kongressvärd
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Medlemsmatrikeln finns på FSS webbsida.
I denna finns endast de med som lämnat godkännande för webbpublicering.
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Organisationsnummer; 86 66 01-9024
Bankgiro: 5408-1955

www.stadstradgardsmastare.org
info@stadstradgardsmastare.org

Layout och foto: FSS mediegrupp om inget annat anges

