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Hoppas att ni medlemmar i föreningen kommer 
tycka att artiklarna i årets första Dalecarlicablad är 
intressanta. Texter och bilder till artiklarna kommer 
från er medlemmar så vi i styrelsen tar gärna emot 
olika uppslag från olika delar av vårt avlånga land till 
kommande blad. 

Läs gärna om programmet till vår årliga kongress som 
i år äger rum i Skellefteå. Jag hade förmånen att som 
styrelsemedlem i höstas besöka Skellefteå inför konfe-
rensen i augusti. Skellefteå är en spännande stad med 
en nyrenoverad park som vi får ta del i vid  
konferensen. Missa inte heller intervjun med Zandra 
som arbetar som Stadsträdgårdsmästare i Skellefteå 

Det händer saker i Luleå också, projektet Södra Strand 
startar i sommar. 
Vad det gäller studenter, våra framtida Stadsträdgårds-
mästare, har FSS instiftat ett pris för bästa examens- 
arbete. Det har även ägt rum en studentlunch på  
Alnarp. 

Mer av detta finns att läsa i vårt Dalecarlicablad!
Ha en bra sommar så hörs vi av i höst med ett  
nytt blad,

Marie Larsson,
Stadsträdgårdsmästare i Skövde fram till 
sommaren, därefter Stadsträdgårdsmästare
i Lidköping. 

Välkomna till det nya 
Dalecarlicabladet!



Då har åter vårt avlånga land svepts in i en ny, grönskande försommarskrud. Här kommer också ett nyut-
sprunget Dalecarlicablad i lite ny tappning då styrelsen har nya ledamöter och arbetsfördelningen förändrats 
något. Men ambitionen för bladet är detsamma – att sprida information och idéer inom föreningen. Så ta 
tillfället i akt. Kontakta någon i styrelsen om du har något du vill dela med dig av.

Ta också chansen att rapportera när Sverigebjörken, vår Ornäsbjörk, slog ut i år. På hemsidan kan ni se vilka 
kommuner som rapporterar in vårens ankomst. Det är spännande att följa våren över landet och fasciner-
ande att björken redan i början av april ivrigt visar sina musöron i Skåne, medan den lugnt avvaktar fram till 
i slutet av maj i stora delar av Norrbotten. Då skjuter den å andra sidan ofta ut sina blad som raketer så att 
knoppfjällen ryker… Man måste vara beredd om man ska hänga med våren som parkförvaltare!
  
Men även om det finns skillnader i landet rent klimatmässigt så är vårt uppdrag som förvaltare och utveck-
lare av de offentliga natur- och parkmiljöerna detsamma. Vi förvaltar och förädlar ekosystemtjänster! Eko-
systemtjänster som direkt och indirekt bidrar till människors välbefinnande. Inget nytt förstås, men begrep-
pet tydliggör kanske för andra (och till viss del för oss själva) vilka olika nyttor och värden som våra gröna 
miljöer faktiskt bidrar med. 

Ekosystemtjänster och hur de kan knytas ihop med olika parkkvalitéer och vårt gemensamma Nordiska 
kvalitetssystem Nordic Green Space Award (NGSA) är bara ett av de spännande ämnena som kommer att 
presenteras på årets kongress i Skellefteå. Det blir ett späckat program med programpunkter som Värdering 
av gröna utemiljöer, Effektiv skötsel, Identitet, ”Landet runt ” (nedslag i några medlemskommuner) med 
mera… Hela kongressprogrammet finns med längre fram i bladet.

Vid kongressen hålls också vårt årliga årsmöte. På mötet får du en bra bild av föreningens arbete, vad som 
har hänt, och vad som är på gång. Så var med på mötet och påverka också föreningens framtida arbete. 
Så varmt välkomna till årets kongress och årsmöte i Skellefteå. 

Ha en härligt skön och grön sommar - så ses vi!
Nicole Lindsjö
Ordf. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Stadsträdgårdsmästare Östersund

Kära kollegor!



Den 22 januari i år bjöd FSS och Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
in samtliga studenter inom landskapsingenjör-, trädgårdsingenjör design- och landskapsarkitekt-
programmet till en lunch- och arbetslivsträff.  Ambitionen var att synliggöra de olika roller som en 
stadsträdgårdsmästare/parkansvarig har och ge studenterna en inblick i hur arbetsvardagen ser ut. 
Vid lunchträffen presenterades också FSS´s nyinstiftade examensarbetespris. 

 Det har tidigare hållits träffar på Alnarp med andra yrkeslivsrepresentanter och organisationer. Då 
har deltagarantalet varit som mest 25-30 studenter per gång. Denna gång deltog ett 80 tal!  

- Kanske hade det betydelse att vi kryddade med information om FSS nyinstiftade examens- 
arbetespris, men vid en handuppräckning verkade det som att många var där för att de kan tänka sig 
en karriär inom kommunal parkförvaltning , säger Bengt Persson, Samverkanslektor vid   
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning i Alnarp.

Under lunchen fick studenterna träffa Eva Aquarin Landskapsingenjör och Stadsträdgårdsmästare i 
Burlövs kommun, Lisa Sundgren Landskapsingenjör och Stadsträdgårdsmästare i Vellinge kommun 
samt Rolf Carlsson landskapsarkitekt och Samhällsbyggnadschef i Höörs kommun. De berättade om 
vad de gör på jobbet och hur deras arbetsvardag ser ut.

- Vi ser gärna fler liknande samarbeten i framtiden. Studenterna verkade nöjda, menar Bengt  
Persson.

Föreningen och Institutionen hoppas att denna aktivitet ska bidra till att öka intresset för Alnarps 
studenter att arbeta med parkförvaltning och att den även bidrar till att öka intresset för att göra  
examensarbeten med inriktning mot parker.

Bengt Persson
Samverkanslektor vid Instutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
Sveriges Lanbruksuniversitet

Välbesökt studentlunch i Alnarp



Våra offentliga parker erbjuder stadsbon – och naturligtvis även trädgårdsturisten – skönhet,  
upplevelser, rekreation och kontemplation. Men de erbjuder också andra tjänster som är viktiga för 
en urban miljös uthållighet. Det populära nyckelordet just nu är att betona och utveckla  
begreppet ekosystemtjänster. Med stöd av bland andra FN och EU har det globala initiativet TEEB, 
The Economics of Ecosystems and Biodiversity, arbetat med att definiera begreppet, väldigt  
värdefullt eftersom vi nu kan föra en internationell dialog kring många olika aspekter för att 
klargöra parkers och stadsnära naturområdens värden.

NGSA – Nordic Green Space Award. Projektet, som initierades och ägs av Stadsträdgårds-
mästareföreningarna i Sverige, Norge och Danmark, är sedan 2013 i aktiv drift. Som grund för  
jurybedömning, för att få en NGSA-utmärkelse, finns ett omfattande och synnerligen väl underbyggt 
kriterieschema. Olika delar i schemat åläggs olika vikt beroende på parkens karaktär eller historiska 
bakgrund.
 
Kriterieschemat finns fritt tillgängligt via www.stadstradgardsmastare.org. Domare har special- 
utbildats för att analysera de olika kriterierna och göra poängbedömningar både genom att studera 
skriftliga underlag och via besök och rundvandring på en ansökande anläggning. I Sverige finns sex 
domare som är tillgängliga för expertutlåtande. Att kriterieschemat fungerar har nu verifierats på 12 
olika anläggningar i de nordiska länderna. I Sverige har Hagaparken i Solna, Trädgårdsföreningen i 
Göteborg och Pildammsparken i Malmö erhållit NGSA-utmärkelse. Åtskilliga av de som ansökt om 
att få utmärkelsen har nogsamt betonat värdet av själva ansökningsproceduren – hur det inneburit att 
personal blivit involverade i att utveckla ett internt kvalitetstänkande.
 
Det pågår nu ett arbete med att i högre grad än tidigare och på ett tydligare sätt inkludera olika as-
pekter kring ekosystemtjänster i kriterieschemat. NGSA:s styrgrupp kommer vid ett möte i  
början av september att besluta om uppdaterade kriterier. Från och med i höst ges det därför  
möjlighet för den bedömande juryn att på ett mer kraftfullt sätt lyfta fram dessa aspekter i  
kommentarer och utlåtanden.
 
Så ett upprop till parkförvaltare: läs om, och lär av, det kriteriesystem som NGSA är uppbyggt 
kring. Undersök möjligheten att använda systemet för parkutveckling, både internt inom  
förvaltningen och för att lyfta fram och profilera externt gentemot allmänhet och politiker. Och inte 
minst: se framöver NGSA-systemet som ett verktyg inte bara för att lyfta fram parkernas  
traditionella värden utan även för hur de kan bidra till en hållbar stad genom en mångfald av eko- 
systemtjänster – enligt den övergripande TEEB-definitionen: ekosystemtjänster är ekosystemens 
direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.

Göran Nilsson 
Movium

Certifiera en park i din kommun



Fria eller fälla?

Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska  
kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Föreningen  
Sveriges stadsträdgårdsmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelserna tagit 
fram en gemensam vägledning för att underlätta arbetet med träd i offentliga miljöer.  
Arbetet påbörjades i början av 2012 och slutfördes i december 2014. Under arbetets gång 
har ett stort antal länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter, intresseorganisationer,  
universitet, förvaltningar och andra aktörer som arbetar med träd i offentliga miljöer 
bidragit med värdefulla synpunkter.

Vägledningens syfte är att öka kunskapen och förståelsen för trädens olika värden och 
att stärka samarbetet över sektorsgränserna. Vägledningen vänder sig i första hand till 
handläggare på exempelvis länsstyrelser och kommuner som måste göra avvägningar och 
fatta beslut om dispenser och tillstånd rörande träd.  Vägledningen vänder sig också till 
beställare av trädvårdsåtgärder och nyplanteringar till exempel på Trafikverket, Statens 
Fastighetsverk, kyrkogårdsförvaltningar, kommunala parkförvaltningar och bostadsbolag 
samt till konsulter som arbetar med miljöer där det finns träd och som till exempel skriv-
er vårdprogram, skötselplaner eller trädvårdsplaner.

Träd har många värden – men kan också orsaka intressekonflikter
Träd i städer, på begravningsplatser, i alléer längs vägar, i parker, offentliga trädgårdar 
och andra offentliga miljöer är värdefulla ur många perspektiv. De kan ha höga natur- och  
kulturhistoriska värden och vara betydelsefulla för människors hälsa och livskvalitet. 
Träden skapar attraktiva boende- och arbetsmiljöer, har stora ekonomiska värden och  
levererar ekosystemtjänster som upptag av dagvatten och temperatur reglering. Likväl 
kan det uppstå intressekonflikter kring träden. Förslag kan exempelvis väckas om att fälla 
eller på olika sätt åtgärda dem – förslag som olika intressenter kan ha vitt skilda  
uppfattningar om. Vägledningen ger en översiktlig beskrivning av olika offentliga  
trädmiljöer, deras värden och vad de kan finnas för orsaker till att träd ibland behöver 
fällas eller på annat sätt åtgärdas.

Det behövs kunskap för att kunna göra avvägningar
Det uppstår ofta ett behov av att göra väl genomtänkta avvägningar mellan olika värden.  
Samtidigt måste man ta hänsyn till de många lagar som reglerar arbetet med träd i offentliga  
miljöer, till exempel miljöbalkens generella biotopskydd för alléer och kulturmiljölagens  
bestämmelser om kyrkliga kulturminnen. Även sådan lagstiftning som exempelvis hanterar 
skadeståndsansvar, arbetsmiljö eller säkerhet för kraftledningar måste beaktas. För träd i offentli-
ga miljöer finns också olika typer av styrmedel och planeringsverktyg, exempelvis vårdprogram,  
trädvårdsplaner eller åtgärdsprogram

- en vägledning för avvägningar vid hantering av träd 
i offentliga miljöer



Om samtliga värden, intressen och praktiska förutsättningar på platsen är kända, up-
pmärksammade och tydligt beskrivna är det lättare att göra väl underbyggda avvägningar 
och välja den mest lämpliga åtgärden. I vägledningen presenteras en stegvis modell för 
avvägning mellan olika intressen. Modellens tio steg inkluderaren detaljerad beskrivning 
av trädmiljöns förutsättningar samt en över siktlig och en fördjupad värdering av mil-
jön och av träden. Checklistor underlättarbeskrivningen och den kunskapsbaserade 
bedömningen av miljöns och trädens kulturhistoriska värden, naturvärden och sociala 
värden.  
Vägledningen beskriver dessutom hur modellen kan användas vid länsstyrelsernas och 
kommunernas handläggning av en rad olika ärenden.

Utformning av åtgärder måste anpassas till miljön
Även om varje plats har unika förutsättningar som man måste ta hänsyn tillfinns det ändå 
generella riktlinjer för hur man bör tänka och agera vid olika typer av trädvårdsinsatser. I 
vägledningen finns tips om hur åtgärder kan utformas i olika miljöer. I miljöer med höga 
kulturhistoriska värden är det avgörande att känna till det historiska sammanhanget och 
syftet med miljöns tillkomst. Sådan kunskap ger vägledning om hur man kan ta hänsyn 
till symmetri och annan arkitektonisk gestaltning, hur man kan tänka vid val av specifikt-
plantmaterial eller vid bevarandet av enstaka trädindivider som bär på särskilda berät-
telser. I miljöer med höga naturvärden är det oftast viktigast att bevara de äldsta träden 
och död ved, antingen på plats eller i så kallade faunadepåer. I miljöer med höga sociala 
värden är trygghet, säkerhet, användbarhet, estetik och upplevelse viktiga parametrar vid 
utformning av trädmiljön. Ibland kan enskilda träd, särskilt gamla och grova individer, ha 
höga  
symboliska värden och vara extra viktiga att bevara.

Lagstiftning som berör träd i offentliga miljöer
Till vägledningen hör också en separat bilaga med titeln Regler om träd i offentliga mil-
jöer. Denna bilaga utgör en redovisning av regelverk som berör träd samt vägledning om 
tillämpningen, i synnerhet för parallell lagstiftning som till exempel biotopskydd, mark-
lov och skydd av kyrkliga kulturminnen.

Fria eller fälla kan laddas ner som PDF fil eller köpas via print-on-demand här:
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812
Den kan köpas via Adlibris, se denna länk:
http://www.adlibris.com/se/bok/fria-eller-falla-en-vagledning-for-avvagningar-vid-han-
tering-av-trad-i-offentliga-miljoer-9789172097018



HALLÅ
SKELL 
EFTEÅ

Intervju av ordf. Nicole Lindsjö med Stadsträdgårdsmästaren  
i Skellefteå, Zandra Nordin
Vad upptar din tid som mest just nu Zandra? 

Vi är i full gång med att planera för kongressen i höst så att ni alla ska få givande och trevliga dagar hos oss i 
augusti. Förutom det så är vi nu igång med upphandlingen av den sista etappen i utbyggnaden av älvbrinken 
i Skellefteå centrum. Vi hade hoppats att vi skulle varit klara till detta år så vi hade fått visa upp allt för er 
men tyvärr. Vi har länge arbetat med dessa gröna kvarter  och Skellefteborna har tagit färdiga delar till sitt 
hjärta. Nu börjar vi se ljuset i tunneln att hela området ska bli färdigt. Den sista delen kommer att handla om 
lek och aktivitetsområde med ett mycket häftigt vattentorg. Bygget ska starta i höst och det är mycket som 
ska samordnas. Det är fantastiskt att kommunen valt att göra denna satsning och en jätteförmån att ha varit 
med hela tiden. Trots att vi inte vann så var vi omåttligt stolta över nomineringen till Siennapriset i höstas 



Vad ser du som de viktigaste frågorna för bran-
schen framöver? 
 
Höstens kongressprogram riktar uppmärksamhet-
en på våra stora utmaningar dvs parkernas och det 
grönas betydelse och att det finns ett egenvärde bara 
i att de finns där. Även om jag har sett en attityd-
förändring under min verksamma tid så finns det 
fortfarande mycket att göra. Vi har haft svårt att 
konkurrera i samhällsbyggandet generellt när valet 
stått mellan de gröna värdena och andra intressen. 
Fortfarande är ”det gröna” i alltför hög grad  
marginaliserat till att handla om utsmyckningar och 
estetik vilket är viktigt men långt ifrån allt. Det beror 
på två saker som jag ser det. För det första är  
allmänheten en diffus och icke homogen kundgrupp 
i förhållande till exempelvis föreningar eller  
kommersiella intressen som har klara mål och kan 
visa på nytta, kostnader och intäkter. För det andra 
så har vi saknat objektiva mätmetoder för att beräkna 
nyttan och betydelsen av parkerna och det gröna. 
Höstens kongress kommer att hjälpa oss att spotta i 
nävarna och ta till oss den teknik och de verktyg vi 
kan jobba med för den gröna och hållbara staden.

Det är också en utmaning för kommunerna att arbeta 
tillsammans med invånarna på ett konstruktivt och 
jämlikt sätt. Alla goda exempel är viktiga att lyfta så 
vi gemensamt kan bli bättre och att arbetssättet blir 
en naturlig del av verksamheten. 

Jag hoppas också att vi i framtiden ska kunna ta till-
baka begreppet grönt och park som vi blivit bestulna 
på. Nu har vi gröna rutter, grönt diesel , grön  
bebyggelse och grön el, vindkraftsparker, bostad-
sparker, bilparker och vete katten vad!  Om allt annat 
är gröna parker, vad är det då vi håller på med? Upp 
till kamp!

Jag vill passa på att önska er hjärtligt välkomna till 
Skellefteå  och kongressen i augusti. När sommaren 
är som bäst och när hela centrum är fullt av  
människor som äter och roar sig på årets matfest. Vi 
hoppas på många entusiastiska deltagare och missa 
inte mingelkvällen på onsdagkväll.

 Ni är så välkomna!
Zandra Nordin 
Stadsträdgårdsmastare Skellefteå kommun

Vad ser du fram emot just nu i maj? 

Jag längtar att se alla lökar som planterades i höstas 
i full blom i stadsparken. Den färdigställdes ifjol och 
har just levt igenom sin första vinter. De genvägar 
som bildats under vintern syns tydligt och vi hoppas 
att det inte blir bestående skador. Gissa om vi kollar 
om växterna kommer som de ska! Peppar, peppar så 
verkar det så hittills. Just nu så blommar blåsippor, 
scilla och primula. Tulpaner och narcisser står och 
tjurar och väntar på värme precis som vi andra.

Finns det några speciella utmaningar just hos er? 
 
Vi får mycket klagomål på att våra lindar på torget 
skymmer fasaderna och att de ger ifrån sig honungs-
dagg. Och det gör de i massor. Nu diskuterar vi  att 

skära in dem ordentligt och överföra dem till  
formklippta. Det är ett drastiskt beslut så vi får se 
hur det blir. Alternativet är inte så mycket bättre. 
Uteserveringarna ökar i antal och storlek i centrum 
vilket är härligt men det är inte okomplicerat att hitta 
platser i befintliga miljöer. Det torg som kritiserats 
att vara stort och tomt är nu i en fas att bli litet och 
trångt, men mysigare.

Vi är så lyckligt lottade att vi har egna växthus där vi 
driver upp våra sommarblommor och kan övervintra 
växter. Husen är dock i stort behov av renovering 
och vi jobbar på en eventuell flyttning av husen till 
en annan plats.



TORSDAG 27 AUGUSTI          Moderator: Robert Bergman

8.00 Registrering och kaffe

8:30 Välkommen till Skellefteå och årets parkkongress Nicole Lindsjö, ordförande Sveriges  
stadsträdgårdsmästare  
Hans Andersson, samhällsbyggnadschef
Ola Burström, tekniska nämndens ordförande

9.00 MÄTA OCH VÄRDERA
Besöksmätning - teknik. Det som inte mäts finns inte. 
Hur kan vi hitta sätt att mäta hur många invånare som besöker våra parker?  
Mätmetoderna och tekniken bakom besöksräknings- och omsättningsverktygen presenteras.  
Vilka användningsområden finns för det allmänna och för stadsutvecklingen i stort?

Christer Åström, professor, LTU  
(Luleå Tekniska Universitet) 
Mikael Fröderberg, Futurum Solutions AB

SROI, Social Return on Investment, faktiska mätningar i Malmö
Kan man inte tekniskt mäta får man väl fråga. I Malmö har man helt enkelt  frågat vad  
parken är värd.

Sverker Haraldsson, Malmö kommun

10.30 FIKA, MINGEL OCH UTSTÄLLARBESÖK

11.00 Ekosystemtjänster, hur svårt kan det vara? 
Presentation av olika planeringsverktyg och modeller som används för att planera och förvalta för  
ekosystemtjänster. Parkförvaltningar har alltid arbetat med ekosystemtjänster, men det finns en stor po-
tential för att arbeta mera strategiskt. Möjligheterna att integrera ekosystemtjänster i Nordic Green Space 
Award kommer att diskuteras.

Tim Delshammar, lektor i landskapsplanering 
vid SLU

11.40 Årets examensarbete, utdelning av FSS nyinstiftade pris Nicole Lindsjö, ordförande FSS

12.00 LUNCH OCH UTSTÄLLARBESÖK

13 - 14 FSS - Årsmöte

14.00 TRÄD I OFFENTLIG MILJÖ
Fria eller fälla 
Träd i offentliga miljöer kan ha höga natur- och kulturhistoriska värden och vara betydelsefulla för  
människors hälsa och livskvalitet. Men ibland uppstår intressekonflikter. Vägledningen ger stöd och för-
ståelse för hur olika värden kan synliggöras och vägas in när man planerar åtgärder på träd. 

Karin Sandberg, Biolog/naturvårdshandläggare 
på länsstyrelsen i Västergötland

Användning av Fria eller fälla i praktiken Liselotte Johansson, stadsträdgårdsmästare 
Linköping

iTree, värderingssystem 
i-Tree, ett sätt att beskriva och modellera trädens ekosystemtjänster

Arne Mattson, landskapsingenjör Malmö

15.30 FIKA, MINGEL OCH UTSTÄLLARBESÖK

16:00 Förvalta identitet 
Vad gör kommunerna som lyckas få en identitet utifrån parker och det offentliga rummet? 

Umeå, kulturhuvudstad 2014 som varumärke. Hur har det påverkat staden och parkerna. Anna Flatholm, Stadsträdgårdsmästare  
Umeå kommun

Enköping, parkernas stad. Alla dessa fantastiska planteringar, hur hanteras det långsiktigt ?  
Vilka utmaningar finns? 

Tomas Lindvall, Stadsträdgårdsmästare 
Enköping

Alingsås - ljuset i parken. Alingsås är känd för sin årliga ljusfestival. Hur kom man dit och hur  
påverkas den kommunala förvaltningen.

Mikael Bank, Parkmästare Alingsås
Torbjörn Eliasson, ljusdesigner White

19.00 MIDDAG MED UNDERHÅLLNING
Utdelning av Darlecarlicapriset och kommunpriset

Stadshotellet (konferenshotellet)

ONSDAG 26 AUGUSTI

18.00 Get together på Nordanågården

Samling i Stadshotellets foajé för kortare  
promenad till Nordanågården
Mat och mingel!

Välkomna till Kongress i Skellefteå
- 26-28 Augusti 2015



Samtidigt som parkkongressen genomförs pågår det en Matfest i Skellefteås centrum och 
stadspark som du kan passa på att besöka. Matfesten i Skellefteå är en sedan många år eta-
blerad folkfest och arena för den regionala matkulturen. Evenemanget Matfesten i Skellefteå 
som årligen genomförs i slutet av augusti är idag det enskilt största matevenemanget i norra 
Sverige. Avsikten är att erbjuda besökarna en matglad folkfest och livsmedelsbranschen i norr 
en arena där de kan möta konsumenterna. Fokus ligger i första hand på att lyfta matkulturen i 
norr – både ur konsument- och producentperspektiv. 

Verksamheten drivs utan vinstintresse och alla intäkter återinvesteras i verksamheten. Syftet 
med Matfesten är att främja den regionala matkulturen och dess aktörer, att bidra till en ut-
veckling av livsmedelsnäringen och främja attraktionskraften i regionen samt att erbjuda upple-
velser för en bred målgrupp. Matfesten arrangeras av den ideella föreningen Matfestens Vänner. 
               

FREDAG 29 AUGUSTI            Moderator: Robert Bergman

8.30 FÖRVALTNING MED EFFEKTIVITET OCH MERVÄRDE

Social samförvaltning 
Gräsrotsperspektivet i förvaltning och förtätning. Exempel från Hallonbergen. 

Kerstin Fogelberg, Stadsträdgårdsmästare 
Sundbyberg

Utbildning - grön kompetensförsörjning 
Var hittar vi de nya medarbetarna som ska bygga och förvalta den hållbara staden 

Lennart Wahlstedt, ordförande i TCYK och  
verksam inom Poseidon i Göteborg

Vikten av att kommunerna ställer krav på personal och kursutbud 
Om utbildningsplatser i Sverige

Pernilla Johansson, Stadsträdgårdsmästare, 
Gotland.

BEUM - varför det är viktigt med gröna besiktningsmän 
BEUM – Föreningen Besiktningsmän för utemiljö bildades 2009. Syftet med verksamheten är att 
arbeta med utbildning och certifiering av personer med kunskap om utemiljön, som kan verka 
som besiktningsmän inom byggbranschen. Hur har det utvecklats sedan starten?

Göran Nilsson, statskonsulent vid Tankesmedjan 
Movium, SLU samt ordförande i BEUM

10.00 FIKA, MINGEL OCH UTSTÄLLARBESÖK

10.30 LANDET RUNT 
Några kommuner berättar om vad som är aktuellt just nu. Mål, utmaningar,  
organisation, satsningar och trender

11.10 Skellefteås nya parkkvarter
Från idé till verklighet

Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt, Ramböll 
Zandra Nordin, Skellefteå

11.40 JÄMSTÄLLDA OCH JÄMLIKA UTEMILJÖER
Är våra utemiljöer jämställda och jämlika? Hur säkerställer vi det? Två olika tillvägagångsätt från 
Göteborg och Malmö presenteras.

Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare,  
Göteborg 
Ola Melin, stadsträdgårdsmästare Malmö 

12.30 LUNCH

13.30 - 
14.45

STUDIEBESÖK 
Studiebesök i älvbrinken och pågående arbeten i sista etappen av kommunens stora  
satsning på älvsrummet och de gröna kvarteren.
Besök i minibryggeriet

Matfest  i Stadsparken 27-30 augusti!

Skellefteå är Norrlands och Sveriges till ytan största kustkommun och en plats med ovanligt 
bra förutsättningar för att väcka nya tankar, förverkliga drömmar och välja sin egen väg. Med 
omväxlande årstider, rika naturtillgångar, korta avstånd och en starkt rotad kultur av kreativitet, 
entreprenörskap och jämlika möten skapar vi tid och utrymme att växa genom det kanske allra 
mest värdefulla: våra egna och varandras idéer.

Foto: Jonas Lundqvist/Matfesten

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, FSS, 
vill instifta ett pris till ett eller flera av årets bästa 
examensarbeten inom landskapsutbildningarna inom 
SLU och som behandlar frågor om svenska  
offentliga parker. 

Aktuella examensarbeten för i år är:
Filip Helgsten: Postindustriella landskap -  
en utvecklingsstrategi för Gredby bangård
Rebecca Averdal: Stadsodlingen som  
mötesplats - odlingar på allmän platsmark i  
Göteborg som exempel
Axel Helander & Carl Hillinge: Malmös innersta 
ringväg - en vision för Centrumkanalens framtida 
utveckling
Charlotte Sellbrandt & Kajsa Ström: Meeting, 
greeting & seating - a design proposal for Magomeni 
Garden, Dar es Salaam
Anna Bennet: Gräv där du står - ett förslag för  
centrala Söderhamn utifrån ungdomars perspektiv

Priset ska delas ut vid FSS årliga kongress i augusti. 

För att kunna vara aktuell för priset ska uppsatsen 
handla om parker. Parker definieras som allmän plats 
och uppsatsen ska behandla frågor som är specifikt 
intressanta för just allmän plats och offentliga parker. 

Examensarbete om parker
- förslag för regler och rutiner för ett FSS pris



Södra hamnplan i Luleå kommer under sommaren 2015 förvandlas till en oas mitt i centrum; Södra strand 
– en plats för liv och rörelse, tillgänglig för alla. Här kan både besökare och Luleåbor mötas och ha trevligt 
oavsett ålder.

Idén föddes hos de lokala entreprenörerna på Meramedia. De såg möjligheten att skapa mötesplatser runt om 
i stadsdelarna tillsammans med Luleå kommun genom de feriejobb som erbjuds gymnasieungdomar. Stads-
byggnadsförvaltningen hade samtidigt ett behov av att skapa aktivitet och stärka platsen Södra hamnplan, 
och på den vägen tog samarbetet form.

”Södra strand är ett riktigt drömuppdrag för oss på meramedia – vi drivs extra mycket av projekt som på ett 
eller annat sätt utvecklar staden, skapar puls och sätter Luleå på kartan! Här är vi med och bidrar till en 
plats där ungdomar får chans till ett stimulerande jobb och människor kan mötas.”
-Johanna Grimståhl, projektledare meramedia

Den dagliga verksamheten på Södra strand drivs av ungdomar som här får ett uppdrag med fokus på  
kommunikation, service och besöksnäring. De bemannar en kiosk på området dit man kan gå för  
information om aktiviteter, köpa sig en glass eller någonting svalkande att dricka. Tanken är även att det  
ska finnas möjlighet att exempelvis hyra kajaker
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Händer i Luleå
- premiär för Södra Strand



Södra Strand kommer invigas vecka 26. 

Södra strand är en mötesplats för alla och har därför 
stort fokus på tillgänglighet. Befintliga ytor kom-
bineras med sandstrand och trall, som underlättar 
för barnvagn och rullstol. Sittmöbler, bänkar och 
parasoller placeras ut, fria att använda av kioskgäster 
eller för medhavd picknick. Det finns även tillgång 
till allmänna toaletter och grillplatser för nyttjande 
dygnet runt.

Även Sportoteket kommer att finnas på plats med sin 
verksamhet.Tanken med Sportoteket är att kostnader 
kopplade till idrott ska minska. Luleåborna har i sin 
tur skänk idrottsutrustning som de inte längre har 
behov av. Sportoteket lånar sedan ut de begagnade 
prylarna likt ett bibliotek.

För att skapa liv och rörelse krävs de rätta förut- 
sättningarna. På Södra strand kommer det finnas 
pingisbord i betong, ytor för volleyboll och street 
basket, konstgräs för bollek och möjlighet att låna 

hinkar och spadar för de allra minsta. Varje onsdag 
är skärgårdsguider på plats för att informera om det 
fantastiska utbudet i Luleå skärgård. En scen byggs 
upp på området där tanken är att lokala, kreativa 
talanger ska få möjlighet att synas och höras. När 
det inte är liveframträdanden kommer musik ljuda ur 
högtalarna eller radioprogram som ”Sommar i P1” 
att sändas – allt för att skapa en gemytlig stämning 
på området, för alla åldrar.

Utöver de arrangerade aktiviteterna är det fritt för 
lokala föreningar och privatpersoner att nyttja ytorna 
spontant för egna aktiviteter, turneringar, tränings-
pass eller liknande. Lokala företag har möjlighet att 
vara delaktiga i Södra strand genom att söka tillstånd 
för försäljning av mat och dryck, någonting som 
verkligen uppmuntras!

Välkommen!
Michael Öhman
Stadsträdgårdsmästare Luleå

Från IFPRA till WUP 
- en ny världsomspännande parkorganisation

En ny världsomspännande parkorganisation har 
bildats. Det som tidigare gick under namnet Interna-
tional Federation of Parks and Recreation Adminis-
tration (IFPRA) har i år gått samman med två andra 
större parkorganisationer, International Urban Parks 
och Green Space Alliance och bildat en ny värld-
somspännande parkorganisation som heter World 
Urban Parks (WUP).

World Urban Parks siktar på att nå samma status och 
erkännande som internationella naturvårdsunionen, 
International Union for the Conservation of Nature 
(IUCN).  För att nå detta kommer man målmedvetet 
att arbeta för få en så bred anslutning som möjligt 
av människor, organisationer, företag och föreningar 
som ansvarar för leder och arbetar med parker, fritid, 
rekreation och hälsa. 

WUP:s vision är att bidra till att skapa en värld där människor  
värdesätter att ha nära till parker och natur i staden.

WUP:s mission är att främja och stödja tillgången på bra  
parker på ett professionellt och hållbart sätt

“ “

“ “
Det finns två typer av medlemskap. Individuellt medlemskap för enskild person och medlemskap för  
organisation. Organisationer betalar en medlemsavgift beroende på storleken på deras årliga driftbudget. 
Beroende på storleken på driftbudgeten får organisationen representeras av två eller flera personer. 
 
Vill du bli medlem och/eller få mer information se: www.worldurbanparks.org

Sten Göransson



www.stadstradgardsmastare.org 
info@stadstradgardsmastare.org
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Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Organisationsnummer; 86 66 01-9024
Bankgiro: 5408-1955

SVERIGES  
STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

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


