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Verksamhetsberättelse för år 2019 
 

Styrelsen har under året bestått av: 
 
Ordförande 

 
Lise-Lott Johansson  

 
Linköping 

Vice ordförande Lars Johansson  SLU 
Sekreterare Marie Larsson Lidköping 
Kassör Michael Öhman Luleå 
Ledamot 
Ledamot 

Pernilla Johansson  
Erik Blomqvist 

Visby 
Smedjebacken 

Ledamot Daniel Ottosson Olofström 
Ledamot Elisabeth Rosenquist Stockholm 
Suppleant Nicole Sundin Vallentuna 
Suppleant Lizah Lund Boden 
Suppleant 
 

Martin Hadmyr 
 

Helsingborg 
 

Revisorer: 
Revisor Lars Wiberg  Västerås  
Revisor Maria Modin Mölndal 
Revisorssuppleant Leif Henrik Andersson Mölndal 
   

Valberedning: 
Ingmar Carlsson Uppsala  
Tomas Lindvall  Sundbyberg 
Helena Bjarnegård Riksarkitekt Boverket 
 
Dalecarlicakommitté och kommunpris: 
Styrelsen 
 
Examensarbetspris 
Lars Johansson SLU Ultuna 
Bengt Persson SLU Alnarp 
 
Medlemsmatrikel: 
Marie Larsson Lidköping 
 
BEUM - Föreningen besiktningsmän för utemiljö: 
Lise-Lott Johansson Lidköping 
 
Movium: 
Lars Johansson Uppsala 

POM – Programmet för odlad mångfald: 
Erik Blomkvist Smedjebacken 
 



TCYK - Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté: 
Pernilla Johansson Gotland 
 
WUP-kontakt: 
Michael Öhman Luleå 

 
Styrelsemöten: 
Styrelsen har haft löpande styrelsemöten under året via Skype samt styrelseträff i ja-
nuari i Uppsala där planering inför årets kongress har genomförts. 
 

Föreningens årsmöte i Uppsala den 29 augusti 2019: 
Föreningens årsmöte 2019 hölls torsdagen den 29 augusti kl. 14.00 i samband med 
kongressen. Årsmötet leddes av vice ordförande Lars Johansson. Sedvanliga punkter 
enligt stadgarna avhandlades. Lotta Johansson omvaldes till föreningens ordförande 
för ett år och det blev omval på styrelseposter på två år för Daniel Ottosson 
(Olofström) och Marie Larsson (Lidköping). Nyval två år Elisabet Rosenquist (Stock-
holm). Som suppleanter omvaldes Martin Hadmyr (Helsingborg) samt nyvaldes Mi-
chael Holmström (Umeå). Som revisorer blev det omval av Maria Modin och Lars Wi-
berg som ordinarie samt omval som revisorssuppleant Leif Henrik Andersson.  
Två propositioner från styrelsen föredrogs. Proposition 1: Förslag att utreda samord-
ningsmöjligheter kring föreningens administration, medlemsregister, fakturering, bokfö-
ring etc. tillsammans med Föreningen Sveriges Stadsbyggare.  
Proposition 2: Förslag att justera medlemsavgiften från och med 2020 i syfte att 
minska administrativa kostnader och verka för en jämlikare avgift samt öka antalet 
medlemmar.  
Deltagarna på årsmötet bestämde att arbetet med proposition 1 och 2 ska fortsätta.  
Platser för kommande kongresser behandlades samt rapporter från föreningens olika 
nätverk och samarbeten.  
 
Medlemsantalet var 2019:  
Föreningen hade 240 medlemmar vid årsskiftet 2019, 84 kommuner och 3 organisat-
ioner/företag samt 24 pensionärsmedlemmar. Under verksamhetsåret 2019 antog 
styrelsen 33 nya medlemmar. 
 
Föreningens Kongress i Uppsala 28-30 augusti 2019: 
Vi började men en mjukstart på onsdag eftermiddag då Uppsala bjöd in till en stads-
vandring som var mycket uppskattad. Kvällens mingel avslutades i Linneträdgården 
där vi bjöds på mat och dryck och diverse trolleritrick från Uppsalas egen Stadsträd-
gårdsmästare Anders Larsson.  
För de morgonpigga startade torsdagsmorgonen med en skulpturjogg genom Uppsala. 
Vi andra som tog det lite lugnare på morgonen samlades i Uppsalas universitetsbygg-
nad för dagens program. Rickard Malmström, Uppsalas kommundirektör hälsade alla 
välkomna till Uppsala, Välkomna hit och välkomna hem! Därefter såg Liselott, vår ord-
förenade i föreningen till att hälsa oss välkomna till Uddevalla… Just det, där ska vi 
vara nästa år.  
 
  
  
  
  
  



Uppsala kommun hade ordnat en riktig bra moderator för dagarna här i Uppsala, 
Jackie Sjödin, han hade en sagolik förmåga att kunna rimma. Så efter varje pass sam-
manfattade han allt på rim, fantastiskt bra gjort! 
Dagens första talare var Helena Bjarnegård, vår nya riksarkitekt. Helena har tidigare 
varit Stadsträdgårdsmästare i Göteborg. Hennes presentation handlade om att pla-
nera, bygga, förvalta och aktivera våra miljöer. Hennes uppdrag är att arbeta med ”Ge-
staltad livsmiljö” utifrån Arkitektur, Form, Design, Kulturarv och Offentlig konst.  
Därefter bjuder Uppsala kommun på en rad föreläsare inom olika områden. Karin 
Åkerblom börjar med att berätta om en innerstadsstrategi, ett styrdokument, som siktar 
mot 2030. Detta är ett väldigt konkret styrdokument.  
Anna Lennartsson berättar om riktlinjer som tagits fram gällande sittplatser på allmän 
platsmark. Det finns en typritning som visar hur man ska bygga en sittplats på allmän 
platsmark. Det man kommit fram till är att ca 200 meter mellan bänkar är lagom utmed 
promenadstråk. Något jag själv tar med mig till Lidköpings kommun där vi har kilome-
ter mellan våra bänkar! 
Lisa Kennerstedt och Linda Wallgren var nästa talare, de presenterade Uppsalas styr-
dokument för lekmiljö. En gedigen genomgång av kommunens lekplatser. De flesta av 
Uppsalas styrdokument finns att hitta på deras hemsida, ta inspiration och knyck så 
mycket du bara vill, det tänker jag göra! 
Nästa talare från Uppsala var Åsa Blomberg och Anders Larsson som presenterade 
den uppdaterade versionen av Parkplanen. Här i kan man läsa om parkernas kategori 
och karaktär. Sist ut från Uppsala kommun var Anna Ehn som är chef för offentlig 
konst.  
  
Så var det dags för en paus, då vi hade möjlighet att besöka utställare och få frukt och 
kaffe. Skönt med lite luft också, då det vackra vädret gör att det bir varmt i vår föreläs-
ningssal.  
 
Efter pausen var det dags för en paneldebatt, bestående av Claes Larsson, Stadsarki-
tekt i Uppsala, Anders Larsson, stadsträdgårdsmästare i Uppsala, Therez Almerfors, 
kommunalråd i Uppsala, Rickard Malmström, kommundirektör i Uppsala, Elisabet 
Jonsson, avdelningschef för plan- och bygglovavdelningen, Lars Johansson, SLU och 
Helena Bjarnegård, riksarkitekt. Debattledare var Maria Ripenberg från Uppsala tid-
ning.  
Dags för lunch, lunchlådorna intogs i skuggan innan vi alla besökte våra utställare 
igen. Efter lunch fick vi en presentation från årets pristagare i kategorin ”Årets Ex-
amenenspris” Rut och Ingrid presenterade sitt examensarbete som handlade om ljus-
sättning i Döbelns park i Umeå.  
Årets kommunpris gick till Olofströms kommun för sitt arbete med att utveckla Tulse-
boda Brunnspark genom KOM-projektet [Kultur-Odling-Mat] nytänkande kulturmiljö-
upplevelser i Kyrkhult.  
Årets Dalecarlicapris håller styrelsen på, tillkännagivandet sker på kvällens middag! 
Därefter var det dags för föreningens årsmöte.  
Dagens sista pass har temat Landet runt. Sofia Stenberg från Borlänge presenterade 
sitt arbete med att bygga en utflyktspark. Det finns en budget på 30 miljoner till att fär-
digställa parken som byggs i etapper. 
Martin Hadmyr från Helsingborg berättar om de två nya parkerna som ska anläggas 
mitt i staden, Vågparken och Dockan.  
Sist ut på denna programpunkt var Michael Öhman från Luleå kommun som berättade 
om stadsdelsförnyelse i Kronanområdet. 
Innan vi släpptes ut från den varma föreläsningssalen så berättade Uddevalla kommun 
(nästa års kommunvärd för kongressen) om planer och tankar för den kommande kon-
gressen. Glöm inte att boka i era kalendrar för 2020, 26-28 augusti.   



Kvällen avslutades med en fin middag i Linneanum i Botaniska trädgården där vi bjöds 
på god mat och underhållning. Dalecarlicapriset delades ut under kvällens middag, i år 
gick det till Göran Nilsson på Movium. Grattis säger vi till dig, välförtjänt efter alla år i 
branschen.  
Fredagens program var uppdelat i två pass. Ena gruppen startade med studiebesök i 
Rosendal, ett av Uppsalas nya bostadsområden. Därefter avgick bussen till Vårdsät-
raspången. En fin vandring utmed vattnet och i fina naturmiljöer. Lunchen intog sedan 
på SLU innan vi fortsatte ut i Kunskapsparken och Ullbo Woodland.  
Som vanligt har värdkommunen gjort ett fantastiskt jobb och vi tackar Uppsala för 
denna konferens och ser fram emot 100-års jubileet nästa år! 
 
Examensarbetespris: 
2019 års Examensarbetespris tilldelades Rut Näsman och Ingrid Zetterlund för sitt 
examensarbete om ljussättning i Döbelns park i Umeå.  
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för ett mycket 
relevant och intressant arbete och hoppas att alla kommunala parkförvaltningar i Sve-
rige inspireras. 
 
Kommunpris: 
2019 års Kommunpris tilldelades Olofströms kommun för deras arbete med att 
utveckla Tulseboda Brunnspark genom KOM-projektet [Kultur-Odling-Mat] nytänkande 
kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult.  
 
Dalecarlicapriset: 
2019 års Dalecarlicapris tilldelades Göran Nilsson på Movium för hans mångåriga in-
satser för vår bransch och ett gediget nätverksarbete.  
  
Prioriterade frågor för FSS:  
Föreningens mål och fokuspunkter har varit: 
 
att Synliggöra stadsträdgårdsmästar-/parkförvaltarrollen 
att öka samhällspolitiskt inflytande och  
att utveckla aktiva nätverk. 
 
Styrelsen har löpande arbetat enligt verksamhetsplanen som uppdateras årligen vid 
årsmötet. Planen utgör styrdokument och stöd för styrelsens arbete. Exempel på 
några genomförda aktiviteter under året, kopplade till mål- och fokuspunkterna:  
 
- Planering inför kongressen och föreningens 100-års jubileum 
- Föreningspresentation och föredragning kopplat till grön infrastruktur 
- Utdelning av Examensarbetespris, Kommunpris och Dalecarlicapriset 
- Delaktighet i remissarbetet kring ”Fria och Fälla” – revidering av skrift under led-

ning av Johan Östberg.   
- Samverkan med andra organisationer kring aktuella frågor i Sverige och Norden 
 
Dalecarlicabladet: 
Under 2019 utkom det två Dalecarlicablad i januari samt i december. 
 
Regionala träffar: 
Regionala träffar har hållits i Blekinge samt i Luleå under 2019. I Luleå genomfördes 
träffen i samverkan med Movium. 
 



Nordiskt samarbete, nordiskt ordförandemöte och NGSA (Nordic Green 
Space Award) 
Ingen ansökan till NGSA Sverige har inkommit under 2019. 
 
Föreningen har varit representerad i: 
Styrelsen för TCYK - Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté 
BEUM – Föreningen besiktningsmän för utemiljö 
FSS2 – Föreningen Sveriges Stadsbyggare 
Fria och Fälla – Uppdatering av handledning för träd under ledning av Johan Östberg. 
 
Föreningen är medlem i: 
WUP- World urban park 
TCYK - Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté 
BEUM - Föreningen besiktningsmän för utemiljö 
Movium - partnerskap 
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