FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE
Hej,
Den här krönikan blir min sista i alla fall som ordförande i föreningen.
Nu tar Nicole över så ungefär halvvägs tackar jag för mig och lämnar
över till Nicole att avsluta denna krönika.

DALECARLICABLADET

VINTERN 2014–2015

Det har varit en intressant höst och höjdpunkten för min del var
Nordisk parkkongress här i Malmö. Vi har precis gjort bokslut och med
Gatukontorets och stadsmiljöavdelningens bidrag har kongressen
ekonomiskt gjort ett acceptabelt resultat. Vad gäller genomförande,
innehåll och program visar resultatet av deltagarnas utvärdering att
kongressen blev en mycket uppskattad tillställning.
Jag har lagt ned mycket tid på kongressen men har även hunnit sköta
en del av mina ordinarie åtaganden. Det jag framför allt har ägnat mig
åt är, att tillsammans med ett gäng kollegor från olika förvaltningar,
påbörja arbetet med att ta fram en ny grönplan för Malmö. Projektet
går tills vidare under namnet ”Plan för Malmös gröna miljöer”. Vi har
konstaterat att Malmös grönplan från 2003 har varit bra. Men det har
gått över tio år och det är många förutsättningar som har förändrats
och förhoppningsvis har även vår förståelse för det grönas betydelse
utvecklats. I vår nya plan vill vi få med samtliga ytor som är gröna och
blåa i staden och vi vill i betydligt större utsträckning fokusera på att
beskriva grönskans kvaliteter, hur strategier och riktlinjer ska kunna
genomföras och inte minst hur skötseln ska hanteras i framtiden. Jag
tror personligen att förutsättningarna för att verkligen ta ett rejält
steg i att göra våra städer grönare ligger i förvaltning. Om vi börjar
tänka att vi med det gröna producerar ekosystemtjänster och att det
genom skötsel handlar om att optimera produktionen av
ekosystemtjänster är jag övertygad om att vi kommer att se en helt
annan dynamik och utveckling av grönskan i våra städer. Ni kan läsa
lite mer om mina tankar om ekosystemtjänster lite längre fram i detta
nummer av Dalecarlicabladet.
I program för odling på allmän plats, som vår nämnd antog i augusti i
år, har jag skrivit följande om skötsel. ”I nuvarande förvaltning av
utemiljö ligger fokus på skötsel. I framtiden ska man kanske mer
tänka på att odla utemiljön. Genom odlandet kan mer fotosyntes och
kretslopp gynnas som genererar mer liv, växter och föda för nytta och
nöje i alla dess former. Att på ett nytt sätt kombinera det bästa av
stad och land – det urbana och det rurala. Att å ena sidan ha nära till
det urbana – till stadens utbud av service, kultur, arbete och boende
och å andra sidan ha nära till det rurala – till landsbygdens utbud av
odling, natur och grönska. I tidigare stadsbyggnadsideal kan man

spåra dessa ambitioner i att man avsatt mark för trädgårdar, offentliga parker, grönområden,
bostadsgårdar, trädgårdskolonier och odlingslotter. Gröna områden som ersättning för
naturen och det rurala. Under de senaste decennierna har det urbana stadsbyggnadsidealet
dominerat. Samtidigt har fokus på den urbana grönskan flyttats från odling till skötsel. Det
finns något statiskt och bevarande i begreppet skötsel som inte tillvaratar den dynamik, den
energi och produktionsförmåga som naturen har.”
Tack för mig!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Nu lämnar jag över till Nicole som fortsätter krönikan …
… som tackar för visat förtroende och ser fram emot ett spännande år i föreningen.
De är en hel del på gång. Föreningen har blivit inbjuden att delta i ett möte med Skolverket
om framtidens trädgårdsutbildningar i Sverige. Kanske vi behöver bredda innebörden av
skötsel av våra parker och grönområden enligt Stens resonemang ovan. Hur skulle det kunna
utformas i framtidens utbildningar? Vilka krav tror vi behöver ställas? Det blir spännande att
se vad den inledande dialogen kommer att utmynna i.
Vidare pågår ett arbete inom den internationella organisationen IFPRA med att modernisera
och omstrukturera verksamheten. I dagsläget sker detta under arbetsnamnet World Urban
Parks.
Ett nytt pris kommer att delas ut av föreningen under 2015. På årsmötet i augusti beslutades
att föreningen på prov ska dela ut ett pris för bästa examensarbete. Priset ska utvärderas och
resultatet redovisas under kommande årsmöte för beslut om en eventuell fortsättning.
Slutligen har styrelsen för avsikt att utifrån era enkätsvar som redovisas längre fram i
Dalecarlicabladet, fokusera på två frågor under det kommande året – nämligen
värderingsmodeller för parker och parkkvalitéer i planeringsprocessen samt - behovet av
parkpersonal med grön kompetens. Detta är viktiga frågor i en tid då våra parker och
grönområden blir allt mer eftertraktade och de gröna tjänsterna miljömässigt nödvändiga.
Men innan vi tar tag i alla spännande frågor, så önskar jag och styrelsen er en riktigt skön Jul
och ett riktigt Gott Nytt 2015 !
Hälsningar

Sten Göransson – avgående ordförande
Nicole Lindsjö – tillträdande ordförande


FSS KONGRESS 2015
Stadsträdgårdsmästare Zandra Nordin bjuder in och
hälsar alla välkomna till vår kongress 2015, som
kommer att äga rum i Skellefteå den 2–4 september.
Under kongressen kommer även föreningens årsmöte
att hållas.
Så du kan redan nu boka in kongressen i din kalender.
Här nedan kan du redan nu beundra utsikten från
kongresslokalen i Stadshotellet.



Från arkivet: Kongressen i Karlskrona 2006.

NU HAR VI SÅTT ETT FRÖ FÖR HUMANITET …
Text och bild: Lotta Johansson

Onsdagen 12 november, en perfekt dag för
frösådd, samlades 60 barn och ungdomar
från förskolor och gymnasier vid
Naturcentrum i Linköpings
Trädgårdsförening. Det var nu dags att få
ner de frön vi tidigare fick ta emot från
Hiroshima och de Hibaku-träd som
överlevde bombningen den ödesdigra
dagen 6 augusti 1945.
De frön vi fick var följande:
Ginko 30 st
Jujube 30 st
Persimmon 20 st
Japanese hackberry 30 st

Äntligen på plats i
Trädgårdsföreningens växthus.

Begränsningen av frön var stor och vi kunde
inte riktigt välja sorter som är
utplanteringsbara i hela Sverige. Jag har
försökt läsa mig till vilka växtzoner som kan
fungera, men får lov att undersöka detta
lite noggrannare. Om inte annat så kan de
med all säkerhet planteras i våra större
glashus runt om i Sverige, bonsaiträd kan
också vara en variant.
Nu står de för tillväxt i
Trädgårdsföreningens växthus, där de får
vatten, värme och mycket kärlek av Håkan
och Nguyen Van Mien.

Håkan i växthuset. Mien kunde
inte vara med på bild, eftersom
han var i Vietnam och hälsade på
sin familj. Men här är all
växtlighet i trygga händer.

Jag vill tacka alla barn och ungdomar som
hjälpte oss att få fröna i jorden. Man
kommer att kunna följa dessa inne i
växthusen samt på Trädgårdsföreningens
facebooksida. Naturligtvis kommer de att
få en planta att plantera på sin skola. Jag
hoppas vi kan sprida plantor till er andra
också i Sveriges kommuner, så hör av er
om ni vill veta mer.
Jag vill även tacka Kourosh Lofti,
docent/läkare på Linköpings
universitetssjukhus, som förmedlade
dessa frön via sin kusin Nassrine,
överinspektör vid UNITAR i Hiroshima.
Kourosh sa något mycket tänkvärt ”Att
plantera ett träd är den mest osjälviska
handlingen man kan göra. Man gör det
inte för egen del utan för kommande
generationer som får uppleva det fullväxta
resultatet”.

Glada barn/ungdomar och en
glad Muharrem Demirok (C),
kommunalråd och vår
nuvarande
samhällsbyggnadsnämnds
ordförande. Varm choklad och
nygräddade bullar gjorde inte
dagen sämre .

Jag önskar alla en riktigt

God Jul och ett Gott nytt År!
Trädkramar från Linköping och Lotta

Ivriga händer!



EKOSYSTEMTJÄNSTER
”Kejsarens nya kläder” eller något som verkligen sätter fokus på stadens gröna miljöer.
Text: Sten Göransson

Den 22 oktober arrangerade Movium en workshop om Ekosystemtjänster i Malmö. Workshopen
hölls i en av Minc’s lokaler. Minc är en mötesplats för entreprenörer, etablerat näringsliv, kapital
och akademi. En lämplig plats för att diskutera vad begreppet ekosystemtjänster kan betyda för
oss som arbetar med att planera och förvalta utemiljöer i våra städer.
Frågorna som workshopen ville belysa och möjligen besvara var:
1. Hur kan vi bäst utnyttja ekosystemtjänsterna när vi bygger våra svenska samhällen och hur
skapar vi i stadsbyggandet förutsättningar för utemiljön att leverera ekosystemtjänster?
2. Vad borde EU satsa mer pengar på när det gäller urbana ekosystemtjänster? Vad inom detta
område är viktigast och bör vara fokus i vår plan för påverkan?
Titt som tätt dyker det upp nya begrepp som det är nödvändigt för oss att förhålla oss till. Och
de som arbetar med det ”gröna” med - stadens utemiljö - letar ständigt efter fler och bättre
argument för att hävda/påvisa det grönas betydelse för människors välbefinnande. Behovet av
att värna och utveckla det gröna i våra städer är större än någonsin. Önskan om att skapa tätare
städer får inte leda till att det sker på bekostnad av gröna områden. Det behövs inte mindre
grönt utan vi behöver mer grönt i våra städer.
I grönplaner och grönstrukturprogram har landskapsarkitekter och parkföreträdare
argumenterat och sökt skapa strategier och riktlinjer för att slå vakt och utveckla det gröna, med
mer eller mindre framgång. Allt sedan begreppet hållbar utveckling och de tre dimensionerna
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet lanserades i slutet på 1980-talet i samband med den
s.k. Brundtlantrapporten har företrädare för det gröna argumenterat för det grönas funktion att
bidra till social och ekologisk hållbarhet. Lagom till att dessa begrepp börjar bli etablerade och
där begrepp och redskap börjar leda till konkreta handlings- och åtgärdsplaner i planering och
förvaltning kommer ett nytt begrepp, ekosystemtjänster, som nu initialt skapar förvirring.
Många frågar sig hur förhåller sig begreppet ekosystemtjänster till hållbar utveckling –
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet? Är verkligen ekosystemtjänster något nytt – är det
inte bara en ny beteckning på något som företrädare för det gröna har arbetat med länge?
Tyvärr kan inte jag svara på frågorna men tänker här i sin helhet presentera Ulf E Andersson från
Naturvårdsverket och deras syn på hur begreppet ekosystemtjänster kan användas som ett mer
samlande och mer heltäckande begrepp för att utveckla grön infrastruktur i planering och
förvaltning av städer.

Han talar om 10 inriktningsförslag:
”1 Skapa anknytning till Horisont 2020 genom anknytning till den huvudgrupp som kallas
Samhälleliga utmaningar – Societal challenges – och fokusera där i första hand på
utmaningsområdena: Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande; Klimatåtgärder,
miljö, resurseffektivitet och råvaror: I andra hand, anknyt till utmaningen om
livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och
bioekonomi och Uppmärksamma anknytningarna till hållbarstadsutveckling.
2 Skapa anknytning till några centrala europeiska strategier, främst EU-strategier eller program
för: Grön infrastruktur; Aichi-målen om biodiversitet och ekologiskt återställande; Strategier för
hållbar stadsutveckling; EU-strategin för resurseffektivitet och EU:s strategier för en cirkulär
ekonomi.
3 Tydliggör att en hållbar attraktiv stad kräverhållbara attraktiva gröna och blå lösningar. Urbana
ekosystemtjänster kan utveckla och förstärka stadens miljöanpassning, sociala utveckling och
ekonomi på många olika sätt.
4 Betona alla tre typer av natur i och nära staden som skapar urbana ekosystemtjänster:
Befintlig natur som kan behöva skyddas; Återställande av förstörda ekosystem (tidigare
industriområden, deponier och hamnar); Nyanläggande av natur i och på byggd miljö (gröna tak,
Highline Park osv); Prioritera innovativa aspekter främst av de två sistnämnda – detta behöver
Europa.
5 Anknyt till innovations- och utvecklingsperspektivet med människan i centrum: Att bevara,
anlägga och utnyttja natur i och nära staden kan ske på många olika innovativa sätt; Gröna
kompetenser (landskapsarkitekter, hortonomer, agronomer, ekologer) kan vara starka
innovationsbärare; All urban natur har också en mer traditionell, teknisk kompetens, som t.ex.
anläggningsbyggare och andra samhällsbyggare har; Mycket av urban natur finns nära
kommunaltekniska system, vägar och byggnader där vägbyggare, VA-utvecklare och
byggbranschen bär kompetens och innovationsförmåga.
6 Tydliggör att en tät och grön stad är möjlig: Begreppet ”närhet” är bryggan mellan de två;
Multifunktionella ytor; Integrerade systemlösningar och ”urban metabolism”.
7 Urbana ekosystemtjänster kan vara en del av stadens kretslopp, infrastruktur och
klimatanpassning; Och också skapa ekonomiska och sociala nyttor.
8 Uppmärksamma också stadsodling och urban livsmedelsproduktion – med en bred syn på
detta relativt sett nya fenomen: Stadsodlingar som har starka sociala aspekter och bidrar till
t.ex. social integration, möten mellan människor och rehabilitering; Nyttiggörande av
fritidsodlingens och villaträdgårdarnas produktion; Mer produktionsorienterade system med
högre teknikinnehåll och tydligare företagsaspekter; Annan urban livsmedelsproduktion än
växtbaserad: bikupor, fiskodling.

9 Fokusera på huvudmålgrupperna: Lokala och regionala politiker och beslutsfattare;
Stadsplanerare och lokala aktörer för urban; Infrastruktur och kommunal teknik; Arkitekter,
designers och teknikkonsulter – de som skapar form, gestaltning och strukturer i byggd miljö.
10 Skapa samverkansformer och gemensamma arenor mellan olika kompetenser och
yrkesgrupper: Den gröna sidan: Landskapsarkitekter, hortonomer, ekologer, biologer; Anläggare
av grönstruktur: parker, trädgårdar, kyrkogårdar, gröna tak; Byggare och deras teknikkonsulter;
Tekniker som arbetar med stadens kretslopp, energi och trafik: vatten, VA, avfall,
energiproduktion, energieffektivisering, anläggare av vägar och trafikinfrastruktur
”Urbana ekosystemtjänster i stadens utemiljö är en fråga för dem och oss alla.”

Visst känns det som mycket av de punkter som tas upp ovan finns med i våra grönplaner och
grönstrukturprogram. Men det jag framför allt har fastnat för är att begreppet
ekosystemtjänster till skillnad från begreppen grönplan, grönstrukturprogram och grön
infrastruktur appellerar till fler än människor med grön bakgrund. Det känns som att andra
yrkeskategorier på ett annat sätt känner sig delaktiga. Det kan bli ett begrepp som kan få en
samlande funktion i stadsbyggandet i planering och förvaltning av våra städer i likhet med
hållbar utveckling.
Det kanske mest spännande med begreppet ekosystemtjänster är att det verkar som om man
här på ett helt annat sätt än tidigare tar fasta på inte bara planering utan också förvaltning.
Dagens markförvaltning i städer definieras som skötsel som är statisk och icke utvecklande.
Skulle man i förvaltning börja prata om att man har till uppdrag att optimera produktionen av
ekosystemtjänster skulle man bygga in en helt annan typ av dynamik där man inte bara skapar
nya gröna miljöer utan gör det som redan är grönt – mer grönt!!
Kanske bör nästa generations grönplaner och grönstrukturprogram kallas för Program/plan för
bevarande och utveckling av ekosystemtjänster i stadsmiljö.

Sten Göransson
Projektledare, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Stadsmiljöavdelningen



THE BIG GREEN APPLE!
Movium arrangerar en studieresa till New
York hösten 2015. Det blir en 5-dagarsresa
den 3 – 7 oktober.
Innovativa stadsmiljöprojekt har gjort New
York omtalat i breda kretsar – High Line,
Battery Park, Central Park och takodlingen
Brooklyn Grange finns bland besöksmålen på
denna länge efterfrågade studieresa.
Reseledare: Ole Andersson.
Mera information kommer i början av 2015.



RESULTATET AV FSS-ENKÄTEN OM FRAMTIDA UTMANINGAR INOM
FÖRVALTNING OCH UTVECKLING AV PARKVERKSAMHETEN I LANDET
Det finns ett stort behov av gemensamma värderingsmodeller och riktlinjer för gröna miljöer i
våra kommuner. Att rekrytera skötselpersonal med grön kompetens och att ha resurser till att
sköta våra parkanläggningar och rekreationsområden är våra största utmaningar i framtiden.
Allt enligt resultatet av enkäten som skickades ut till FSS medlemmar under försommaren.
Utifrån detta resultat kommer styrelsen att fokusera särskilt på två frågor under 2015 –
värderingsmodeller och utbildningsbehov.
Vår bransch, liksom andra branscher, står inför ständiga utmaningar. Enligt verksamhetsplanen
ska föreningen bland annat verka för att utveckla stadsträdgårdsmästarerollen och lyfta frågor
om planering och förvaltning av de offentliga utemiljöerna. Under våren skickade styrelsen ut
några frågeställningar för att ta reda på vilka frågor som upplevs som viktiga för medlemmarna
och därmed vilka frågor som kan vara viktiga att styrelsen arbetar aktivt med de närmaste åren.
Utifrån enkätsvaren kommer styrelsen att fokusera på två frågor under det kommande året:
1) värderingsmodeller och riktlinjer för gröna miljöer samt 2) utbildningar för skötselpersonal av
våra gemensamma parkanläggningar.
I enkäten ställdes ett antal frågor, exempelvis vilka strategidokument vi använder i
kommunerna, vilka behov vi har att beskriva de värden parker och naturområden bidrar med i
stadsbyggnads- och exploateringssammanhang, vilka behoven är av riktlinjer för ytbehov
avseende olika gröna miljöer, om det är lätt eller svårt att rekrytera personal med grön
kompetens, om det är lätt att få tag på växtmaterial för våra önskemål, i vilken utsträckning
medborgardialog används i parkverksamheten och slutligen en öppen fråga om vilka utmaningar
som upplevs som störst i framtiden.
Personer från 17 kommuner från samtliga regioner svarade på enkäten och de var uppenbart
samstämmiga. Resultatet av enkäten redovisas i rutan nedan.

Nicole Lindsjö
Värderingsmodeller och riktlinjer svåra att finna
Majoriteten av de svarande upplever att det finns ett behov av att kunna göra
ekonomiska värderingar av den gröna utemiljön, landskapet m.m. – till exempel
hur grönområden påverkar fastighetspriser, folkhälsoaspekter, ekosystemtjänster
m.m. 52 % svarade att det ”ofta” finns ett behov, 41% svarade ”ibland”. Av de
svarande upplevde76% att de inte hittat bra och användbara värderingsmodeller
som passar verksamheten.
forts. på nästa sida …

… forts. från föregående sida

Även en majoritet upplever att det finns ett stort behov av riktlinjer för ytbehov
avseende arealer för olika gröna utemiljöer per nyttjare . Det var 35 % som
svarade att det ”ofta” finns ett behov, 59% svarade ”ibland”. Av de svarande
upplevde 76% att de inte hittat bra och användbara riktlinjer som passar
verksamhet en.
Utbildad personal efterfrågas
Att rekrytera duktig, utbildad personal för skötsel av våra anläggningar upplevs
vara svårt och en utmaning inför framtiden. Av de svarande upplever 73% att det
är svårt att rekrytera personal för skötsel av våra anläggningar. Det upplevs som
något lättare att rekrytera personal till planering av de gröna miljöerna.
Tillgången till rätt och klimatanpassat växtmaterial är god
Enligt de svarande upplever 94% att tillgången till klimatanpassat växmaterial är
god. Samtliga (100%) upplever att det går att få tag på bra kvalitet på
växtmaterialet, och 88% upplever att det finns en mångfald av växtmaterial som
motsvarar det som efterfrågas.
Medborgardialoger vanligt i projekt
Samtliga kommuner utom en svarade att de använder sig av medborgardialoger i
sitt arbete. Vanligast är att det görs i utvalda projekt vid förändring av
anläggningar, 77%, men också 23% har en dialog med medborgarna i utvalda
projekt gällande skötsel. Majoriteten av de svarande upplever att
medborgardialoger är en bra arbetsform, (59%), men att det kan vara svårt ibland.
Tillräckligt med resurser till underhåll upplevs som en utmaning.
Enkäten avslutades med en öppen fråga om vad som anses vara den eller de
största utmaningarna inför framtiden. Majoriteten svarade att en av de stora
knäckfrågorna är att ha tillräckligt med resurser för underhåll. Det handlar om
såväl förestående neddragningar av befintlig verksamhet som om nyanläggningar
som ska rymmas inom befintlig budget. Det upplevs också som en utmaning att
kunna argumentera för de gröna frågorna vid nyexploateringar och att visa respekt
för de gemensamma gröna miljöerna. Slutligen finns det också en farhåga om att
det kommer att bli svårt att rekrytera utbildad skötselpersonal framöver.



SÅ TILLSÄTTS TJÄNSTER I KARLSKRONA
När jag började arbeta i Karlskrona fanns ett problem i att enligt de regler som
tillämpades, gick det inte att tillsätta säsonganställda eller tillsvidareanställda
parkarbetare utifrån erfarenhet eller utbildning, på grund av att det fanns en LAS-lista
med personer som hade förtur till tjänsterna. Av de inlasade personerna var det
endast någon enstaka som hade ”grön” utbildning eller erfarenhet. Det finns en YHutbildning (då var det en KY-utbildning) i Karlskrona med inriktning mot park- och
naturmarksskötsel där jag satt med i styrgruppen. Det kändes konstigt att inte kunna
erbjuda några tjänster till de som gick ut utbildningen på grund av att vi hade LASlistan att ta hänsyn till.
För att komma runt problemet och för att dessutom möta utbildningen, kom jag
överens med personalavdelningen om att börja ställa krav på två års
trädgårdsmästarutbildning eller likvärdig erfarenhet vid rekrytering. Detta gjorde att
hela den dåvarande LAS-listan sattes ur spel och vi kunde påverka vilka som
kvalificerade sig till den framtida listan genom de nya rekryteringskraven.
Resultatet, enligt min mening, blev att vi fick in utbildad eller erfaren personal i
grupperna när vi nyanställde tillsvidare eller per säsong. Grupperna blev mer
dynamiska med en jämnare genusfördelning. Med de kunskaper som ställdes som
krav höjdes också statusen på yrket vilket gjorde att stoltheten ökade för det man
arbetade med. Kanske var det så jag ville att resultatet skulle bli och att man ser det
man vill, men jag hade en dialog med personalen och fick uppfattningen att de var
nöjda med resultatet.
Det krävs ju dock att det finns utbildningar runtom i Sverige som ger
förutsättningarna till att utbilda inom professionell skötsel.

Pernilla Johansson
Stadsträdgårdsmästare Region Gotland
(Fd Enhetschef park i Karlskrona kommun



ÅRETS KOLLEGA
Sveriges Arkitekter har tilldelat Helena
Bjarnegård denna utmärkelse med
följande motivering:
Som stadsträdgårdsmästare håller hon sig
inte bara inom den gröna världen utan ser
till att bjuda till upp dans kring hela
stadens utveckling. Som en fri spelare i
den kommunala förvaltningen hörs och
syns Helena och sprider sitt budskap och
sin stolthet över det som åstadkoms. Alltid
lika energisk och entusiasmerande för
kollegorna och medarbetarna på
förvaltningen, både gestaltare och
förvaltare. Livet vore helt enkelt mindre
energifyllt och roligt om Helena inte hade
det jobb hon har.

https://www.arkitekt.se/arets-utmarkelser-2014/
http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf
/1/miljo_o_kretslopp,stadstradgardsmastaren_far_
pris_av_sveriges_arkitekter#.VIHFWCouJkI.email


VÅR NYASTE STYRELSELEDAMOT
Pernilla Johansson
Stadsträdgårdsmästare, Region Gotland
Tillväxt Gotland tilldelade Pernilla Johansson
utmärkelsen Årets Tjänsteman:
Priset

Årets Tjänsteman 2014
tilldelas PERNILLA JOHANSSON,
stadsträdgårdsmästare på Region Gotland.
Pernilla Johansson är bra på att hitta smidiga lösningar
och tar initiativ som direkt och tydligt gagnar både
allmänheten och näringslivet. Initiativ som skapar trivsel
och stärker Varumärket Gotland – livslust, livskraft,
närhet, kreativitet och magisk känsla.

Esso Eriksson, Ordförande Tillväxt Gotland
Visby 10/10 2014

FÅR DIN PARK NÄSTA ÅRS NGSA-UTMÄRKELSE?
Hittills har tre parker i Sverige certifierats enligt NGSA-standarden:
 Hagaparken, Solna
 Trädgårdsföreningen i Göteborg
 Pildammsparken
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



TACK STEN OCH SVEN-OLOV!
Efter många år i styrelsen har Sten Göransson och Sven-Olov Orback valt att kliva tillbaka.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till Sten och Sven-Olov för deras mångåriga och värdefulla
arbete som ordförande respektive sekreterare i föreningen.
Sten blir kvar i styrelsen som suppleant och Sven-Olov kommer att fortsätta arbetet med
bland annat medlemsregistret och Dalecarlicabladet vilket vi uppskattar mycket.

Nicole Lindsjö

God Jul och
Gott Nytt År!
önskar
FSS styrelse

FÖRTROENDEVALDA I FSS STYRELSE FÖR 2015
Ordförande

Nicole Lindsjö

Östersund nicole.lindsjo@ostersund.se

063-144370

Vice ordförande

Lars Johansson

SLU

lars.jo.johansson@slu.se

018-671914

Sekreterare

Marie Larsson

Skövde

marie.s.larsson@skovde.se

0500-49 81 77

Kassör

Michael Öhman

Luleå

michael.ohman@lulea.se

0920-453963

Ledamot

Helena Bjarnegård

Göteborg

helena.bjarnegard@ponf.goteborg.se 031-3655708

Ledamot

Ewa Eklind Blomqvist

Växjö

ewa.eklind.blomkvist@vaxjo.se

0470-41294

Ledamot

Ola Melin

Malmö

ola.melin@malmo.se

040-341672

Suppleant

Liselotte Johansson

Linköping

lise-lotte.a.johansson@linkoping.se

013-206807

Suppleant

Sten Göransson

Malmö

sten.goransson@malmo.se

040-341000

Suppleant

Pernilla Johansson

Gotland

pernilla.johansson@gotland.se

0500-49 81 77

Revisor

Lennart Stubé

Boden

lennart.stube@boden.se

0921-62179

Revisor

Leif Henrik Andersson

Mölndal

leif-henrik.andersson@molndal.se

031-3151000

Revisorssuppl.

Edit Ugrai

Kumla

edit.ugrai@kumla.se

019-588133

Valberedning
Sammankallande Kristina Höijer

Sölvesborg kristina.hoijer@solvesborg.se

Valberedning

Tomas Lindwall

Enköping

tomas.lindvall@enkoping.se

0171-625377

Valberedning

Zandra Nordin

Skellefteå

zandra.nordin@skelleftea.se

0910-737856

SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE
Nu finns vi på Facebook! Gå med i gruppen! Då kan du ta
del av diskussionerna eller bidra med tips och idéer.

Mediagruppen består av Sten Göransson i Malmö, Lotta Johansson i Linköping,
Sven-Olov Orback och Bertil Falkenström i Malmö.
Mediagruppen tar tacksamt emot idéer och artiklar.

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

www.stadstradgardsmastare.org
info@stadstradgardsmastare.org

