FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE
Bästa kollegor!
Det är drygt en månad sedan vi höll Nordisk parkkongress i
Malmö och jag vill tacka alla medverkande och alla deltagare.
Det värmde mitt hjärta att få så mycket positiv respons.
Jag har haft denna konferens i åtanke i stort sett varje dag
de senaste två åren. Det har varit mycket arbete men det har
framför allt varit väldigt stimulerande. Och det känns väldigt
bra att med denna kongress ta ett steg tillbaka och lämna över
ledningen av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare till
Nicole Lindsjö föreningens nya ordförande.
Sveriges första stadsträdgårdsmästare utnämndes 1869 i
Stockholm, han hette Alfred Melin. Det går att läsa i vår bok,
Stadsträdgårdsmästarens spår som publicerades 2008. FSS
bildades 1920. I år är det 30 år sedan jag blev medlem i föreningen och jag har varit
med i föreningens styrelse
i över 20 år. Vad har hänt
under dessa år med stadsträdgårdsmästarens roll och
status?
Under 1970- och 1980-talen
gick de flesta parkförvaltningar genom en svår tid.
På många håll återbesattes
inte stadsträdgårdsmästartjänster, parkförvaltningar
rationaliserades bort och
budgetanslagen till parkverksamhet drogs ned. Få
offentliga parker och trädgårdar anlades. Parker utarmades på de värden som
ger upplevelser och som
attraherar besökare. Kvar
blev standardiserade och
lättskötta grönområden. En
konsekvens av detta blev att
stadsträdgårdsmästaryrket
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och kanske framför allt stadsträdgårdsmästartiteln inte längre var så eftersträvansvärd. Att
ha titeln parkdirektör och parkchef kom lönemässigt i många städer att vara fördelaktigare.
Mindre fokus på hortikultur och trädgård var
troligen en av orsakerna till att FSS i slutet
på 1960-talet bytte namn till Föreningen för
kommunal park-och naturvård.
I mitten på 1980-talet började dock en ny generation stadsträdgårdsmästare att framträda.
Genom att arbeta med nya idéer och strategier lyckades de ta plats och skapa uppmärksamhet. Stadsträdgårdsmästare i städer som
Malmö, Helsingborg, Norrköping, Enköping
och Alingsås uppmärksammades för deras
innovativa och framgångsrika arbete och blev
föregångare och förebilder för en helt ny generation stadsträdgårdsmästare. Stadsmiljön har
under dessa år tillförts nya värden i form av
nya attraktioner och arrangemang. Allt från
nya blomsterutsmyckningar, perenna planteringar, gågator, nya mötesplatser för lek, spel
och umgänge.
Det handlade om väl genomarbetade – mer
informativa och säljande planer och program.
Mer riktade satsningar, med mer innovativa
och mer spektakulära inslag på hur gator,
parker och torg och platser kan göras mer attraktiva och upplevelserika. Det handlade om
hur hela stadsmiljön skulle kunna förbättras.
År 1985 anställdes landskapsarkitekt, Gunnar
Ericson som stadsträdgårdsmästare i Malmö.
År 1986 anställdes landskapsarkitekt Edit
Ugrai som stadsträdgårdsmästare i Alingsås,
hon blev den första kvinnan att erhålla titeln
stadsträdgårdsmästare i Sverige.
Det som är mest påfallande idag är den stora
andelen kvinnor som under senare år intar
stadsträdgårdsmästartjänster och blir medlemmar i FSS. År 2000 hade FSS 220 medlemar av dessa var 11 kvinnor. År 2010 var 25 %
av medlemmarna i FSS kvinnor. Idag år 2014
är 50 % av medlemmarna kvinnor. En statistik som visar på en historisk oerhört mansdominerad yrkeskår. Vad denna utveckling
kommer att innebära för stadsträdgårdmästaryrket och våra städers utemiljö vågar jag
inte sia om. Det jag dock har märkt är att de

personer som blivit medlemmar i FSS under den
senaste 10-årsperioden är
unga landskapsarkitekter
och landskapsingenjörer
med mycket stort hjärta
och engagemang.
Här har utbildningarna till
landskapsarkitekter och
trädgårdsingenjörer ett
stort ansvar. Det är från
dessa utbildningar som
framtida stadsträdgårdsmästare eller ansvariga för
kommunala parkfrågor ska
rekryteras. Stadsträdgårdsmästartjänsterna är nyckelpositioner för sektorn i
sin helhet. De bidrar till att
skapa förståelse för behovet
av kvalificerad grön yrkeskunskap. Få tjänster ger så
stora möjligheter att profilera, driva och argumentera
för behovet av grönska i
våra städer - parker, torg,
platser och trädgårdar.
Stadsträdgårdsmästaryrket och titeln är något som
landskapsarkitekter och
landskapsingenjörer ska
eftertrakta och värnar om.
I flera städer har stadsträdgårdsmästartiteln återinförts. Något som även
återspeglas i föreningens namnbyte för några år
sedan. År 2008 valde föreningen att byta från
Föreningen för kommunal park-och naturvård.
tillbaka till sitt ursprungliga namn FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare.
Länge leve Sveriges Stadsträdgårdsmästare och
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare!
Tack för en underbar tid, varma hälsningar!

Sten Göransson
Avgående ordförande i FSS

FSS ÅRSMÖTE 2014

den 22 augusti i Malmö med 16 deltagande medlemmar.
Årsmötesprotokollet och Verksamhetsberättelsen finns i sin helhet på FSS webbsida .
På årsmötet valdes följande styrelse för 2015-16:
Ordförande Nicole Lindsjö, Östersund
Ledamot
Michael Öhman, Luleå
Ledamot
Lars Johansson, SLU, Ultuna
Ledamot
Marie S Larsson, Skövde
Ledamot
Ewa Eklind-Blomkvist. Växjö
Ledamot
Ola Melin, Malmö
Ledamot
Helena Bjarnegård, Göteborg
Suppleant Liselott Johansson, Linköping
Suppleant Pernilla Johansson, Gotland
Suppleant Sten Göransson, Malmö
		
Revisor
Lennart Stubé, Boden
Revisor
Leif Henrik Andersson, Mölndal
Revisorssuppleant Edit Ugrai, Kumla
		
Valberedning 2015:		
Kristina Höijer, Sölvesborg, sammankallande
Tomas Lindvall, Enköping
Zandra Nordin, Skellefteå
Till ny styrelsemedlem invaldes Pernilla Johansson,
Gotland. Till ny medlem i valberedningen invaldes
Kristina Höijer, Sölvesborg. Hon har tidigare haft ett
långt engagemang i FSS-styrelsearbete.

Sedan årsmötet 2013 har nedanstående åtta nya medlemmar sökt sig
till föreningen och hälsades välkomna. Josephine Norrbo, Lycksele
deltog på årsmötet och presenterade sig kort.
Fredrik Jergmo
Anna Wejde		
Anna Karlsson
Erika Jonasson
Martin Hadmyr
Martin Hollertz
Josephine Norrbo
Anna Enberg

Movium, SLU
Stadsträdgårdsmästare, Norrköping kommun
Sektionschef Park, Tyresö kommun
Landskapsarkitekt, Landskrona kommun
Stadsträdgårdsmästare, Helsingborgs kommun
Park- och Gatuchef, Uddevalla kommun
Stadsträdgårdsmästare, Lycksele kommun
Landskapsarkitekt, Värmdö kommun

Några ärenden som behandlades:

Från 2015 är Nicole Lindsjö, Östersund,
förningens ordförande.

Sven-Olov Orback hade avböjt omval och Sten Göransson hade avböjt omval till ordförande.
Anders Dagsberg hade avböjt fortsatt arbete i valberedningen. Deras långvariga engagemang i
föreningen uppmärksammades på mötet.

Till nästa årsmöte fick styrelsen i uppdrag att presentera dels en budget för 2015 men också en
för 2016, som ska vara kopplade till verksamhetsplanen.
NGSA: Tidigare under dagen hade Pildammsparken i Malmö blivit den tredje parken med en
utmärkelse där Sven-Olov var huvuddomare och Anette Neldestam, Mads Ellegaard och Stefhan
Markström var meddomare.
Island ber om hjälp för att mäkta med en nordisk kongress och årsmötet ställde sig välvilliga
till att hjälpa till på olika sätt.
FFS är medlemmar i IFPRA och betalar ca 1.500kr/år för det. Då kan medlemmar i FSS få ett
personligt medlemskap för ca 500kr/år. Sten uppmuntrade FSS medlemmar att söka detta personliga medlemskap i IFPRA.
Styrelsen hade i uppdrag att undersöka möjligheterna att kunna premiera studenters examensarbeten. Ett pilotprojekt görs under året och utvärderas. Budgeten blir 10.000kr.
På Facebook finns möjlighet för FSS-medlemmar att i gruppen Sveriges Stadsträdgårdsmästare lägga upp funderingar, och visa upp sina senaste händelser i kommunen. Nu är det 36 medlemmar i gruppen.

Platser för kommande FSS-kongresser
2015 hålls kongressen i Skellefteå.
2016 hålls kongressen i Katrineholm.
2017 har Gotland ansökt om att få hålla kongressen men
återkommer efter att ha förankrat det i kommunen.
2018 bör det bli en Nordisk kongress.
2021 har Göteborg ansökt om att få hålla kongressen.
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Här hälsar Zandra Nordin oss alla välkomna
till nästa års kongress i Skellefteå.

DALECARLICAPRISET 2014
tilldelas härmed
Edit Ugrai
Juryns motivering:
Årets Dalecarlicapris tilldelas Edit Ugrai för
hennes insatser som stadsträdgårdsmästare.
Edit Ugrai är en person som målmedvetet
och framgångsrikt arbetat för att utveckla
kommunal parkverksamhet.

FSS KOMMUNPRIS 2014

tilldelas härmed
Umeå kommun och
Stadsträdgårdsmästare Anna Flatholm
Juryns motivering:
Umeå kommun och stadsträdgårdsmästare Anna Flatholm tilldelas Föreningen Sveriges
Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2014 för deras nytänkande arbete med stadens offentliga rum; gator, torg, parker och natur.

Ett av hennes mest uppmärksammade
arbeten är ett ljusprojekt som initierades i
Alingsås 2003. Projektet har inspirerat många
kommuner och är idag en återkommande
ljusfestival som väckt erkännande såväl
nationellt som internationellt. I Kumla
har hon bidragit till att kommunen lyckats
förverkliga en gammal dröm om en stor
stadspark – Kumla Sjöpark.

Umeå kommun har på ett innovativt sätt arbetat med att involvera såväl medborgare som
internationell expertis i både planering och genomförande av projekt i stadens parker och
naturområden.
Staden har fått en rad nya permanenta och tillfälliga platser samt både blommande och snöiga evenemang. Platser och aktiviteter lockar boende och besökare ut i parkerna, som nu
används på nya sätt.
Umeå kommun har arbetat med årets både gröna och vita aspekter och skapat vackra och
lekfulla platser såväl sommar som vinter. Några exempel är Rådhusparken och Årstidernas
park samt Broparken där snowboard blivit en ny parkaktivitet. Installationer i olika material
som mossa, snö och is har gett platser nya dimensioner.

Edit Ugrais stora intresse och engagemang
för park, trädgård och landskapsarkitektur
har bland annat lett till att hon 1986 blev
den första kvinnan i Sverige att inneha
titeln stadsträdgårdsmästare. Hon var
också den första kvinnan att inneha
ordförandeposten i Föreningen Sveriges
Stadsträdgårdsmästare mellan åren 20012008.

I sitt arbete med parker har Umeå kommun visat stor öppenhet både för sina medborgare och
för världen.
Malmö den 21 augusti 2014

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för värdefulla
bidrag till utvecklingen av kommunal parkverksamhet, stadsträdgårdsmästaryrket och
stadsträdgårdsmästarrollen i Sverige.

Sten Göransson
Ordförande i FSS

Malmö den 21 augusti 2014

Sten Göransson
Ordförande i FSS
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NGSA-UTMÄRKELSE TILL
PILDAMMSPARKENÖ
Motivering till utmärkelsen:
Pildammsparken är en av Malmös centrala parker. Den är mycket lättillgänglig och värderas
mycket högt av samtliga besökare.
Det är en mycket inbjudande, välkomnande och stor park skapad för alla åldrar och flertalet användningsområden. Här finns både kontemplativa miljöer och här får sociala aktiviteter
gott om utrymme, dels i de storslagna landskapsrum som dammar och öppna ytor skapar
men också i de mindre, intima rum som presenterar trädgårdskonst av mycket hög klass.
I parkens hundraåriga historia har parkanläggningen med dess byggnader vårdats mycket
väl, de pampiga trädhäckarna har utvecklats och parken är nu en mycket välbevarad skönhet
med en mycket intressant historia.
I den diamant som parken är har också nya facetter med stort värde kunnat tillskapas med
moderna attraktioner och evenemang av många slag till glädje för parkens alla besökare.
Den slutliga bedömningen gjordes, en solig dag, i Pildammsparken den 4 juli 2014.
Domargruppen:
Huvuddomare: 		
Domare: 			
Domare:			
Lekmannadomare:		

Sven-Olov Orback, Landskapsarkitekt, SOCO
Mads Ellegaard, Naturvejleder, Ishøj kommune
Stefhan Markström, Arbetschef, SVEVIA
Anette Neldestam, Kommunikationsansvarig, SLU/Alnarp

De fyra domarna med Pildammsparken i bakgrunden.

FÅR DIN PARK NÄSTA NGSA-UTMÄRKELSE?
Vid den Nordiska Parkkongressen som FSS arrangerade i augusti 2014 tilldelades Pildamms
parken i Malmö den första svenska utmärkelsen inom NGSA. Hittills har totalt tio NGSA
utmärkelser utdelats varav fem har gått till parker i Danmark, tre till Norge och tre till
Sverige. Nu hoppas vi på att fler svenska parker och grönområden kommer att söka
utmärkelsen och bli certifierade.
Vi som arbetat med NGSA-projektet ser åtminstone fyra tunga skäl för en parkförvaltare att
fundera på NGSA-ansökan:
1. Genom ansökningsförfarandet stärks den förvaltande organisationen – det blir ett ökat
fokus på kvalitetstänkande.
2. En NGSA-utmärkelse kan leda till ökad förståelse och uppmärksamhet ”på hemmaplan”
bland politiker och allmänhet för utemiljöns betydelse
3. Utmärkelsen blir en del i en marknadsföringsstrategi som kanske till och med kan öka
stadens betydelse som turistattraktion.
4. Man ger ett väsentligt bidrag till att utveckla och stärka kvalitetsbegreppet inom parksektorn, både i ett nationellt och i ett nordiskt perspektiv.
Ni som är intresserade gå in på FSS hemsida, www.stadstradgardsmastare.org, där mer information finns om NGSA ansökningsförfarande genom nedladdningsbar broschyr och handbok. Handboken kan du komma direkt till via den här länken:
http://www.stadstradgardsmastare.org/pdfdok/ngsahandbok2013.pdf
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BOULOGNERSKOGEN
i ny skepnad
Text och foto: Marie Larsson
Under den varma sommaren 2014 har Boulognerskogen i Skövde vaknat ur sin dvala.
Efter Boulognerskogens glansdagar på 40-, 50- och 60-talen har parken så sakteliga blivit en öde park som använts allt mindre och mindre. För att bryta denna trend har ett
gestaltningsförslag tagits fram tillsammans med två av Swecos mest kända medarbetare,
Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge. Dessa båda herrar har en gedigen meritlista på
parker och platser som omgestaltats med deras känsla för vad som bäst kan bidra till en
plats förändring i rätt riktning. Därför ser nu Skövde kommun fram emot en spännande
tid då vi tillsammans ska se till att skapa en park som förenar 1800-tal med lite funkis
och nutid i en härlig blandning.
Det hela började 2006 med ett inskickat medborgarförslag om att
skapa en stadslekpark i Boulognerskogen. Resultatet blev att en
handlingsplan för hela parken togs
fram, och i denna process ingick
så väl representanter från tekniska
förvaltningen som representanter
för kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och plan- och byggförvaltningen. Handlingsplanen blev en
programbeskrivning som skulle ligga
till grund för utveckling och förnyelse av parken. Därefter beslutades
att det färdiga handlingsprogrammet
skulle kopplas till någon välkänd och
välrenommerad landskapsarkitekt
vilken skulle konkritisera ett gestaltningsprogram för Boulognerskogen.
Valet föll på Thorbjörn Andersson
och PeGe Hillinge från Sweco. Arbetet började med att en nulägesanalys
av hela parken gjordes, styrkor och
svagheter fastställdes. Den historiska
dokumentationen av parken blev
också en del av underlaget till programmet. Dessutom genomfördes en
enkätundersökning på kommunens

hemsida där kommuninvånare
fick tycka till om vad skövdeborna ville ha i sin Boulognerskog. 72 % av svaren från
enkäten ansåg att en servering
eller ett café var viktigast för att
få parken levande igen. Andra
önskemål som lämnades in
var att aktiviteter av olika slag
skulle äga rum i parken, fina
planteringar, tillgång till de
båda sjöarna stod också högt på
önskelistan. Med detta i ryggen
tog sig Sweco an uppgiften att
forma ett gestaltningsprogram
som till slut mynnade ut i ett
dokument som kan liknas vid
ett smörgåsbord, en meny där
de 10 inslagen kan genomföras
i olika etapper. De tankar och
idéer som presenterades kan
användas helt eller i delar.
Hur väl gestaltad en park än är
så står den sig ändå slätt utan
intressanta verksamheter som
kan locka besökare. En park
måste laddas med liv och aktiviteter. Därför är det för Skövde kommun angeläget att gestaltningsprogrammet stärker
varumärket Skövde. Gestaltningsprogrammet stämmer väl in i Skövdes Vision 2025 där det
tydligt framgår att en attraktiv centralort är viktigt och då är Boulognerskogen en del i den
vackra natur som Skövde kan erbjuda. En stor park i centrala delarna gör att närheten till
naturen stärks ända in i centrum med möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Detta
inbegriper samråd med och engagemang från ideella och andra föreningar, restauratörer och
entreprenörer, företag och olika verksamheter som ser parken som en möjlighet att tillsammans åstadkomma en spännande och händelserik helhet vilken bidrar till staden Skövdes
attraktivitet som livsmiljö, företagarplats och besöksmål för hela regionen. Dessutom skapar
Boulognerskogen en attraktiv närmiljö till de bostäder som planeras i området kring Ekedal.
Arbetet med att förverkliga de 10 åtgärderna har nu pågått sedan 2009 då vi började med att
plantera Sveriges kanske längsta häck – en kilometer lång! Den gröna häcken har nu etablerat
sig och tillsammans med kalkstensmurar vid varje entré bildar dessa två element en tydlig
gräns mellan utanför och innanför. Problemet var tidigare att gränsen var diffus. Var man i
Boulognerskogen eller inte. Även Boulognerhyllan i den nordöstra delen av parken som stod
färdig våren 2013 har använts flitigt och är mycket uppskattad. Denna hylla är kopplad till
det nyrenoverade äldreboendet som ligger alldeles intill.

Nästa steg i Boulognerskogen var att göra Boulognersjön badbar igen, något man tidigare
trott varit omöjligt men som visat sig fullt realistiskt efter ordentliga undersökningar. Målet
var att en stadssjö skulle erbjudas kommuninvånare och besökare sommaren 2014. Och det
lyckades! Vi har renoverat sandstranden och gångvägen runt sjön. Ny belysning har monterats och området kring sjön har rustats upp. En kampanj drog även igång där privatpersoner,
företag eller organisationer kunde vara med och sponsra soffor till Boulognerskogen. Detta
blev mycket uppskattat och vi fick in lite drygt 120 000:- som nästan täckte inköpet av de nya
sofforna. Efter sommarens fina väder kan vi nu konstatera att den nya badsjön har blivit en
succé. Nu i höst börjar planeringen inför 2015 års åtgärder och det ska bli mycket spännande.

LJUS I ALINGSÅS TILLDELAS FÖRTJÄNSTPRIS
FÖR UTVECKLING AV NORDISK LJUSKULTUR

10 åtgärder för en mer attraktiv park
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tree Top Walk
Sjöpaviljongen
Körsbärsterrasserna
Boulognerhyllan
Fågeldammen med soldäcket och vattentrappan
Parkentréer med gröna häcken
Lekängen med träkojorna
Tallskogen med café
Rhododendrondalen
Sippkärret med upptäckarbryggor

http://www.mynewsdesk.com/se/alingsas_kommun/pressreleases/lights-in-alingsaas-tilldelasfoertjaenstpris-foer-sin-utveckling-av-nordisk-ljuskultur-1051053
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Seminarium: Vertikal trädgård 16 oktober
Torsdag 16 oktober 2014 bjuder Helsingborgs stad in till ett heldagsseminarium på Dunkers
kulturhus kring erfarenheter och innovation av vertikala trädgårdar i nordiskt klimat. Sista
anmälningsdag: 7 oktober. Använd länken nedan.
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Parker/vertikal-tradgard/seminarium/

Trädgårdstävling för utformningen
av utemiljön vid
Linköpings äldreboenden
Text : Gunilla Carnstam
Foto: Lotta Johansson
Äldrenämnden i Linköpings kommun vill sätta fokus på utemiljön vid servicehus och
vårdbostäder. I år var det tredje året i rad som äldrenämnden bjöd in alla äldreomsorgsenheter till en trädgårdstävling.
Utevistelse är ett viktigt inslag i de flesta personers vardag. Det ger möjlighet till frisk luft, att
få röra på sig, följa årstidernas växlingar och stimuleras av blommor, dofter, fågelkvitter och
andra naturljud med mera. För äldre personer blir närmiljön allt viktigare ju större vårdbehovet är.

Samtliga särskilda boenden för äldre kan delta
i trädgårdstävlingen; stora enheter kan välja
att delta med en mindre del av sin trädgård.
Enheter som inte har egen trädgård kan delta i
tävlingen med sin balkong eller terrass.
En jury bedömer tävlingsbidragen efter förutsättningarna på varje boende men tittar också
på skönhetsvärden, pågående och genomförda
förbättringar, årstidsperspektiv och hur trädgården används för att ge de boende möjlighet
till utevistelse. Trädgården ska också leva upp
till de miljökrav som omsorgsnämnden och
äldrenämnden ställer på utförarna.
Årets jury bestod av LiseLotte Johansson, stadsträdgårdsmästare, Gunilla Carnstam, projektledare på omsorgskontoret, Berit Alvhed, från
Omsorg om miljön som är ett verksamhetsstöd
i miljöarbetet, och två pensionärsrepresentanter utsedda av kommunala pensionärsrådet.

I samband med att tävlingen utlystes, bjöd omsorgskontoret på en inspirationsföreläsning
av trädgårdsexperten Gunnel Carlson. Det kom in sammanlagt 13 tävlingsbidrag och juryn
besökte i början av augusti alla tävlande trädgårdar. Första pris 25 000 kronor gick till Nykils
servicehus Eklunden och Ekero demensboende (Attendo). På andra plats kom Kvarnbackens
äldreboende (Vardaga), som får 15 000 kronor, och på tredje plats Solstickans demensboende
(Leanlink), som får 10 000 kronor. Prispengarna ska användas för att stimulera ett fortsatt
arbete med utemiljön.
Alla enheter som deltog i tävlingen får en idé- och inspirationsbok, Lust till livet, som delvis är skriven av Gunnel Carlson. I år delades det också ut två specialpriser. Det är LiseLotte
som på eget initiativ valt att ge två enheter möjlighet att få en timmes kostnadsfri trädgårdskonsultation med henne. De som fick chansen var två av Leanlinks boenden, nämligen Valthornsgatan och Aspen/Trollflöjten.

PRESSMEDDELANDE I DAGENS NYHETER 1985-10-25
Första "Riksträdet"
 I går, på FN-dagen, planterades det första "Riksträdet" i Stockholm. Detta med anledning av att FAO,
FN:s livsmedels- och jordbruksorgan, utsett 1985 till "International Year of the Forest" – Trädets år.
Trädet planterades 100 meter från Stadshuset, på Kungsholmssidan av Klara sjö.
Vetskapen om de katastrofer som hotar vår värld i form av massvält, överbefolkning och
jordförstöring har lett till insikten om skogens och trädens betydelse för att rädda jorden från undergång.
Nu har Sveriges stadsträdgårdsmästares förening dragit i gång en kampanj kallad "Riksträdet".
Meningen är att varje kommun ska plantera en Ornäsbjörk, med början alltså i Stockholm. Våren
1986 kommer dessa typiska svenska träd att planteras ut i 25–30 kommuner landet. Tanken är att alla
kommuner ska ha en Ornäsbjörk 1987.

OBS!
Den Ornäsbjörk som
ursprungligen
planterades
vid Stadshuset
i Stockholm,
har behövt
ersättas med
en ny Ornäsbjörk.
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SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE
Nu finns vi på Facebook! Gå med i gruppen! Då kan du ta

del av diskussionerna eller bidra med tips och idéer.

FSS styrelse tackade arrangörerna av 2014 års Nordiska
kongress för ett fantastiskt arrangemang.

En Riktigt Skön och Avkopplande Höst!

Mediagruppen består av Sten Göransson i Malmö, Lotta Johansson i Linköping,
Sven-Olov Orback och Bertil Falkenström i Malmö.
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Organisationsnummer; 86 66 01-9024
Bankgiro: 5408-1955

www.stadstradgardsmastare.org
info@stadstradgardsmastare.org
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