
 

  

  

  
  

 

 
   

Hälsning från FSS nya ordförande 

 

Hej i snön får man väl säga! 

Även på Gotland har vi i december vaknat upp till ett vinterfint snölandskap. Gnistrande 

vackert och julkänslorna tar fart. 

Jag ska nu till att skriva en första hälsning till er medlemmar som nybliven ordförande i 

föreningen. Det ska bli spännande med nytt uppdrag i styrelsen. Vi har gått igenom ett par 

märkliga år och det är inte riktigt över än med pandemin. Alla har vi fått kämpa med att 

möta ett hårdare tryck på våra allmänna platser, parker och naturområden. Det har säkert 

varit tufft för många av oss, men kanske också lett till att några har fått större budget. Mer 

skräp och hårdare slitage, vissa av oss kanske har fått mer medel till att utveckla efter nya 

behov. Gemensamt kan vi hoppas att politiker och beslutsfattare har fått en ökad förståelse 

för att det vi dagligdags arbetar med att utveckla och förvalta är oerhört viktigt för 

integration, folkhälsa, socioekonomiska perspektiv och mycket mer. 

Den hejdundrande kongressen där vi skulle fira av att vi har funnits i 100 år, har fått ställas in 

i 2 år. Vi är inte de enda som har fått skjuta på födelsedagsfirande. Nu laddar vi för att 

kongressen ska bli av under 2022 i Uddevalla med spännande föredragare och att vi faktiskt 

får träffas igen. Vi har under tiden arbetat med att ta fram fina jubileumsfilmer, ta gärna en 

kik på dem de tål att tittas på flera gånger. Det kommer kanske fler överraskningar  

Snart stundar ledigheter och mys med familj och vänner. Ta hand om er och vila er i jul och 

nyår så ses vi nästa år! 

Pernilla Johansson 

Stadsträdgårdsmästare Region Gotland 

  

 

  
  



 

FSS Jubileumsskrift 
“Parker och stadsrum. Landet runt 1980 – 2021" 

 

Som en del av jubileumsaktiviteterna inför 100 årsjubileet har FSS tagit fram en 

jubileumsskrift som visar intressanta projekt i svenska kommuner sedan 1980. Skriften är 

upplagt som en projektrevy från norr till söder för dessa år: Luleå i norr till Trelleborg i 

söder. Skriften redovisar både tidstypiskt och nytänkande med fokus på parker, stadsrum 

och evenemang. Skriften kommer att delas ut till deltagarna vid den kommande (och två 

gånger uppskjutna) jubileumskongressen i Uddevalla den 31 augusti till 2 september 2022. 

Redaktörer för skriften har varit Ole Andersson, Gunnar Ericson och Lars Hågbrandt på 

styrelsens uppdrag. Skriften har realiserats inom FSS partnerskapssamarbete med MOVIUM. 

FSS förhoppning är att skriftens många goda exempel ska inspirera nu när nya utmaningar 

står för dörren. 

Mer information: Ole Andersson email: olean48@growinggarden.se 
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Höstljus – ett sätt att göra Umeås parker och torg mer 
tillgängliga 

 

Efter flera år utan ljusfestivalen har vi i Umeå för andra året i följd anordnat Höstljus under 

de mörkaste månaderna oktober och november. Ljusfestivalen består av trygghetsskapande 

ljusupplevelser. Parkmiljöer, broar och husväggar har ljussatts. Festivalen innehåller även 

interaktiva ljusinstallationer och samtidskritiska ljuskonstverk. Vi har i år bjudit in ett par 

konstnärer som skapat olika installationer, vilket har väckt uppskattning, debatt och för 

många eftertankar. 

Temat på årets höstljus var Återseende. Vi återanvände installationer från ifjol, bland annat 

en lånad älg från Luleå kommun och installation av Simon Gran Danielsson Vita varors ljus i 

Rådhusparken. Konceptet bygger på en vandring genom stadskärnan med 19 installationer 

som tar ungefär en timme att uppleva. 

 

Vår projektledare Magnus Lingegård ansvarar för att samordna projektet med olika 

samarbetspartners. Till exempel Visit Umeå, Upab och Umeå energi. Det, tillsammans med 

egen personal för att bygga ljusinstallationerna, har varit en framgångsfaktor. 

I slutet av november har vissa installationer gjorts om till Orange the World för att 

uppmärksamma våld mot kvinnor, medan andra belysningar har plockats ned för att 

användas till julbelysning. 



Jag får önska alla en trevlig jul och ett gott nytt år från Umeå! 

Michael Holmström, stadsträdgårdsmästare 

  

  
 

  
  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

Parkkongressen 2022 och höstens årsmöte 

 



 

Nästa år gör vi ett nytt försök att träffas till parkkongress och jubileumsfirande. Boka in 

Uddevalla 31 augusti - 2 september i din kalender! 

 

Föreningens årsmöte hölls i år den 27 oktober digitalt med sedvanliga förhandlingar. Till ny 

ordförande för föreningen valdes Pernilla Johansson vars hälsning finns överst i detta 

nyhetsbrev. Vi fick också lyssna på föredrag av Nicole Lindsjö om "Vägledning för 

grönplanering i hela landskap". Om du vill ta del av presentation kan du se den på vår 

hemsida. 

Styrelsen önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År! 

 

 

   

 


