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Hälsning från FSS ordförande 
 

Hej i vårsolen! 

Nu är våren på gång på många ställen i Sverige. Vi bor i ett mycket intressant 

klimat med vårt avlånga land där vi kan läsa på sociala medier hur långt efter 

eller före vi ligger i vårtecken. Vi står i alla fall alla inför påsken och det är 

roligt att köra igenom olika orter på väg mot påskfirandet, många har hittat 

på ”påskligheter” att kika på. 

Aktiviteter och seminarier verkar också ha satt fart igen efter de här hemska 

två åren. Vi har alla arbetat på med våra olika förutsättningar i kommunerna 

under pandemin och det finns mycket att utvärdera och ta lärdom av genom 

varandras erfarenheter. På Gotland rustar vi för ännu en sommar med massor 

av besökare och nog längtar man efter sommar, sol och lite ledigheter. 

Efter välförtjänta sommarledigheter är det dags för vår kongress i Uddevalla. 

Nu ska vi äntligen fira 100-åringen och det vill vi göra med lite extra baluns. 

Uddevalla rustar för fullt och vi i styrelsen ser framemot att äntligen få träffa 

er med intressanta föreläsningar, nätverkande och kalas. Gå in på vår 

hemsida och anmäl dig och dina kollegor till kongressen så ses vi i 

Uddevalla. 

Pernilla Johansson 

Stadsträdgårdsmästare Region Gotland 

 

 

  

 

  
 

   

 

  



 

Anmäl dig till parkkongressen! 

 

Nu är det hög tid att anmäla sig till årets stadsträdgårdsmästarekongress 

tillika föreningens 100-års jubileum. Kongressen äger rum i Uddevalla 31 

augusti - 2 september. Klicka på länken nedan för mer info (du kan behöva 

använda Ctrl-tangenten). 
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Påskutställning i Tulseboda Brunnspark 

 

Tulseboda Brunnspark i Olofströms kommun fick FSS kommunpris 2019. 

Lagom till påsken invigdes utställningen ”Barns konst för lärande” med verk 

från barnen på Kyrkhults förskola och skola. Det är 7 installationer i parken 

som utgår från temana "Hållbar utveckling" och "Friska fläktar". Utställningen 

finns på plats hela sommaren. 

  

   

 

 

https://l9360e.c.plma.se/?q=90378571907140590017&TId=1

