
Kära kollegor!

Tänka sig det är vår och här kommer ett nytt nummer av vårt förträff-
liga medlemsblad. Nog för att jag blev betagen av snö och vinter på se-
minariet i Luleå den 4-5 mars men det känns underbart att se det börja 
grönska och att få börja påta i trädgården igen. 

Seminariedagarna i Luleå på temat, Stadsrum som lockar - även vintertid, 
blev en succé. Att det blev så lyckat är helt Luleå kommuns, Michael Öh-
man och Stefan Jonsson, förtjänst. För er som inte hade möjlighet att delta 
finns ett kort referat i detta blad och det finns mer material att hämta på 
vår hemsida. 

 Jag hoppas att det vid det här laget har framgått att vi inte har någon 
årskongress i augusti. 

 I år är det nordisk parkkongress. Norge och Oslo är arrangör och bju-
der till kongress den 2-4 juni. Inbjudan skickades ut för några veckor 
sedan, programmet och inbjudan finns på vår hemsida. Vi har fått häls-
ningar från programkommittén som gärna hoppas att fler svenskar an-
mäler sig.   

 Den 8:e april var vi med och arrangerade ett seminarium på Nordiska 
trädgårdsmässan i Älvsjö. Ett samarrangemang mellan Fritidsodlingens 
Riksorganisation (FOR), Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund (STAF), 
MOVIUM och FSS. Temat var Hållbar stadsmiljö – att kvalitetssäkra an-
läggning och skötsel. Uppenbarligen ett angeläget tema för seminariet 
var både välbesökt och uppskattat. Föreningen får säkert anledning att 
återkomma till detta tema.

 Förutom seminariet delade FSS, STAF och MOVIUM på en monter där 
vi tillsammans presenterade våra professioner. 

 Fler gemensamma aktiviteter är att vänta. Våra organisationer är små. 
Ska vi nå ut med våra frågor om park och trädgård - och dess betydelse 
för utveckling av den goda, den attraktiva och hållbara staden - behöver 
vi varandra. Nordiska trädgårdsmässan i Älvsjö är ett forum där vi kan 
agera tillsammans – där kan vi göra mer. Att vara med på gemensamma 
aktiviteter på Alnarp och Ultuna och att bjuda in och träffas över organi-
sationsgränser vid våra regionala träffar är andra sätt att bygga upp och 
stärka park- och trädgårdsbranschen. 

 Den 10 september ska vi hålla årsmöte på Piperska Muren i Stockholm. 
Samtidigt med årsmötet passar vi på att ordna ett seminarium. Vi har 
bjudit in företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting och Stock-
holms stad för att berätta om hur de arbetar med parkverksamhet och 
hur de ser på framtidens park- och trädgårdsverksamhet.

På förmiddagen blir det föredrag, diskussioner och årsmöte. Efter lunch 
gör vi ett studiebesök, troligen på Kungsholmen. Inbjudan och program 
kommer i slutet av maj.

På återhörande!

Sten Göransson, ordförande i FSS

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE
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VINTERKONGRESS I LULEÅ 4-5 MARS 2010
”Jag märkte skillnaden så fort jag klev av 
planet. I Luleå rådde vinterväglag. Taxi-
chauffören tyckte det var toppen och svor 
över Vägverket som saltat de stora vägar-
na.”

Vi älskar snön! säger Nicole Lindsjö, stadsträd-
gårdsmästare i Östersund. Östersund lanserar 
sig som vinterstaden – den självklara platsen om 
man delar stadens passion för snö. Här garanterar 
man körbara skidspår redan i november - samti-
digt som vi börjar på våra höstplanteringar i Söl-
vesborg 200 mil söderut.  Vi är på vinterkongress 
i Luleå – ett samarrangemang mellan FSS, Luleå 
kommun och SSF – Stadsarkitektföreningen som 
lockat  ca 100 deltagare. Vi ska under två dagar 
fördjupa oss i hur man planerar det offentliga 
rummet i en vinterstad.

 Jag märkte skillnaden så fort jag klev av planet. 
I Luleå rådde vinterväglag. Taxichauffören tyckte 
det var toppen och svor över Vägverket som saltat 
de stora vägarna.  Jag släpptes av vid Stadshotel-
let och möttes av en vacker isskulptur som visade 
arrangörernas loggor – det var både vackert och 
imponerande. 
 Kongressen öppnades av Margareta Lindbäck, 
tekniska nämndens ordförande. Margareta be-
rättade att man har en snöbudget på 30 miljoner 
kronor. Förra året slutade notan på 39 miljoner. I 
år har man, precis som i övriga landet fått stora 
mängder snö vid varje tillfälle och har haft sam-
ma problem med att hinna med att köra bort all 
snö som i övriga landet. 
 I min kommun, Sölvesborg, har vi sett det of-
fentliga rummet bli mer och mer otillgängligt i 
takt med att snövallarna har vuxit. Visst har man 

Arrangörernas logotyper graverade i ett jättelikt 
isblock, ca 1,5 meter högt, välkomnade deltagarna.

Värme och köld i exotisk förening.

Foton: Brändö Konferens

Restaurang till havs. 



kunna åkt pulka och skidor men det har varit 
glest i skidspåren. Sölvesborgsviken frös men det 
ledde mest till bekymmer för alla övervintrande 
sjöfåglar och extra arbete för parkförvaltningen 
som tvingades mata svältande änder. 
 I Luleå är det raka motsatsen. När isen lägger 
sig mer än fördubblas de kommunala vistelsey-
torna. På isen markeras en ca en mil lång slinga 
där man åker skridskor, skidar och kör skoter. 
Kommunen anordnar vindskydd, rastplatser 
och grillplatser med ved. På helgen är här fullt av 
folk. Att stadens uterum används året om märk-
tes när jag gick en tur på stan. På gågatan fanns 
stora ”gasollampor” att värma sig vid och för 
någon vecka sedan anordnades här ett japanskt 
snöbollskrig ”Yukigassen”. 
 I Luleå stadspark har man i 25 år byggt fan-
tastiska snöskulpturer föreställande landskaps-
djur och fåglar. Årets skulptur, en tjädertupp, 
är ca tre meter hög och innehåller som brukligt 
en rutschkana. Isskulpturen var fantastiskt väl-
gjord och konstnären, Hans Englund arbetar på 
Luleås parkavdelning.
 Under kongressen föreläste ett tiotal olika per-

soner. Deras föreläsningar återfinns i pdf format 
på föreningens hemsida, nedan följer mina reflek-
tioner över ett par av dem.
 Alexander Ståhle berättade om förtätning i vin-
terstad. Jag har varit emot förtätning men måste 
hålla med om att Alexander har en hel del poäng-
er i sitt resonemang. Han anser att det inte finns 
något egenvärde i att spara alla gröna ytor. Ytan 
måste ges ett innehåll. En mindre grönyta med 
högt kvalitativt innehåll kan vara mer värd än 
en stor innehållslös grönyta. Vid förtätning finns 
det ett utmärkt tillfälle att ställa krav på att de 
ytor som sparas ges ett nytt och mer innehållsrikt 
innehåll. 
 Luleå kommun berättade om sin vision för Lu-
leå 2050 där man i fem framtidsbilder velat skapa 
ett gemensamt mål för stadens framtid och ut-
veckling. Målet är ett rikt och utvecklande liv i en 
viljestark och växande region. Med visionen vill 
man vara redo för alla typer av utmaningar som 
framtiden kan bära med sig. I en tid då de flesta 
kommuner arbetar med visioner som i de flesta 
fall går ut på att attrahera fler invånare känns Lu-
leås vision fräsch och lite annorlunda. 
 Marianne Dock från Helsingborg har studerat 
och tagit fram förslag till utformning av den tryg-
ga och hälsofrämjande staden. Marianne berät-
tade att platsens utformning påverkar oss mer än 
vi tror. En oordnad och okontrollerbar plats ger 
en ökad känsla av oro. Som extra hjälp i plane-
ringsstadiet kan man fråga sig om det finns nå-
gon anledning för folk att vistas på platsen. Finns 
där något dragplåster?  I förtätningstider tyckte 
Marianne att det är slöseri med mark när man 
skapar gång- och cykelstråk parallellt med lokal-
gator. Hon ansåg att man istället ska samla alla 
trafikanter på samma yta, dvs på lokalgatan istäl-
let. Gaturummet blir mer levande och känslan av 
trygghet ökar. Markerade gångytor är i sig viktiga 
i gaturummet eftersom avsaknad av tydligt gång-
stråk skickar budskapet – Ta bilen! vilket i sin tur 

Arrangörer: Stefan Johansson, Margareta Lindbäck, Gunilla Selin, Michael Öhman och Johan Eriksson.

Luleås klotterplank av packad snö på gågatan.



skapar ”fetmaframkallande” miljöer. En 
promenadvänlig miljö ökar det sociala li-
vet vilket i sin tur leder till ökad trygghet.   
 Efter första dagens sista föreläsning 
skickades vi ner en våning för att prova 
ut varsin skoteroverall. Iklädda dessa bus-
sades vi sedan ut till ett frilufts- och kon-
ferensområde som heter Brändön. 
Vägledda av hundratals mar-
schaller gick vi de sista 
hundra meterna ut på 
isen till två enorma 
kåtor där vi skulle 
äta vår middag. 
Middagen var en 
fantastisk upp-
levelse där vi 
satt på renfällar 
och åt en riktig 
festmåltid. För 
de som behövde 
utnyttja wc-anord-
ningar väntade en 
kort skoterfärd upp 
till huvudbyggnaden. Jag 
tror att alla som kom söder-
ifrån nyttjade denna 
nrättning,åtminstone 
en gång! 
 Kongressen bjöd på två inspirerande 
dagar med föredragshållare som pratade 
om vikten av att ta vara på ortens natur-
liga förutsättningar oavsett var man bor. 
Vi fick se på hur man kan använda snön 
och vintern på olika sätt och exempel på 
hur man med ibland ganska enkla medel 
kan skapa attraktiva uterum som används 
året om.  
 Jag har med mig en lista på uteaktivi-
teter som jag kommer plocka fram nästa 
gång det blir riktig vinter i Blekinge. Då 
ska vi utnyttja det tillfälliga vinterrummet 
på ett bättre sätt. Jag önskar att jag hade 
haft några extra dagar i Luleå för att njuta 
av den femte årstiden som nu började, vår-
vintern, men det får bli en annan gång.

Kristina Höijer

g

REFLEKTIONER FRÅN ARRANGÖRERNA
Det började med ett uppdrag hösten 2009 från FSS sty-
relse att ta fram förslag på ett alternativt arrangemang 
under året. Då vi inom Luleå kommun tidigare diskute-
rat att genomföra någon form av workshop kring stads-
rumsutveckling och vinter tog vi på oss uppdraget, knöt 

kontakten med stadsbyggnadskontoret och bildade 
snabbt en arbetsgrupp. Vi har sedan 

under hösten arbetat intensivt 
med program och förberedel-

ser, halkat av spåret några 
gånger, tagit upp tråden 

på nytt, hittat nya in-
fallsvinklar, reviderat 
programmet åtskil-
liga gånger men till 
slut landat och kom-
mit i hamn. Några 
reflektioner tänkte 
vi trots allt överföra 

till er som planerar 
att arrangera något lik-

nande. Spåna och brain-
storma i god tid men lås 

inte fast er för tidigt, släpp 
loss och diskutera igenom syftet 

och innehållet noga – bolla 
med andra utanför arbets-
gruppen, kom fram till en 

bra rubrik som säljer, strukturera upp genomförandet 
och avgränsningen kopplat till en tidplan, kontakta till-
tänkta föreläsare i tid (vi fick justera många gånger i pro-
grammet pga ändrade förutsättningar), lås upp lokal och 
kringarragemang tidigt (ta fram några alternativ), lägg en 
break even (lägsta antal deltagare) kopplat till budget etc 
- men framförallt ha roligt.
 Efter två intensiva dagar där vi i arrangörsgruppen Mi-
chael Öhman, Stefan Johansson och Mari A Nordgren från 
Park & Natur avdelningen tillsammans med Gunilla Selin 
och Johan Eriksson från stadsbyggandskontoret pustat ut 
och åtnjutit deltagarnas ovationer, återgår vi nu till varda-
gens små trivialiteter. 
 Vi vill tacka de eminenta föreläsarna, alla som deltagit 
och haft möjligheten att komma till Luleå, uppleva vin-
terstaden och förhoppningsvis precis som Kristina från 
Sölvesborg tagit till lite inspiration att dela med inom den 
kommunala sektorn. 
 Och till er som ännu inte besökt oss i norr en härlig vår-
vinterdag i mars – välkommen! 

Michael Öhman

Rolf  Carlsson, Kristina Höijer och Snötjädern



Det sjuder av aktivitet och man riktigt känner 
människors längtan efter att få komma ut och 
påbörja årets första arbetsinsats i trädgården. 
För åttonde året hölls vårens stora trädgårde-
vent, Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan i 
Stockholm. 

  

Under fyra dagar i april kunde över 60 000 be-
sökare beskåda årets nyheter av allt som glada 
trädgårdsodlare bara måste ha. Lökar och knö-
lar trängs bland perenner och buskar. - Den 
vill jag ha och den och den och kanske en sån 
också. 

 FSS hade en utställningsmonter tillsammans 
med STAF och Movium för att informera om 
våra verksamheter till både både proffs och 
amatörer. Även om det naturligtvis är flest gla-
da trädgårdsentusiaster som besöker mässan 
kommer det en hel del yrkesverksamma från 

olika inriktning-
ar, kanske tack 
vare kombina-
tionen av mässa 
och seminarier. 
Årets seminarier 
handlade om 
utveckling av 
trädgårdsturism 
och trädgårdars 
kulturarv, kva-
litetssäkring av 
anläggning och 
skötsel, återplan-
tering av äldre 
växter samt om 
trädgårdsskötsel 
som friskvård 
och rehabilite-
ring.

 Det som annars lockar flest besökare är nog alla 
montrar med försäljning. Folk flockas kring bord 
med pelargoner och importerade exotiska knölar, 
trädgårdsredskap och utsmyckningför alla trädgår-
dar och smaker. Fullsatt var det också vid stora sce-
nen där trädgårdscelebriteter som Gunnel Karlsson, 
Ulf Nordfjell och Lars Krantz höll inspirerande och 
spännande föredrag om odling, gestaltning och njut-
ningen i natur och trädgård.

 Under fredagen hade FSS en styrelsedag i mäss-
sans lokaler.

 Rolf Carlsson
g

STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARNA PÅ NORDISKA TRÄDGÅRDAR

Alla vill ha en pelargon, även en del av FSS styrelse.

Alla vill lyssna på Lars Kranz.

Alla vill sitta vackert.



EUROPAS VACKRASTE PARK

Sofiero vann 2009 års tävling om Sveriges vack-
raste park med följande motivering från juryn: 
 ”En kunglig park med stor mångfald i både 
blomstrande trädgårdsmiljöer och programut-
bud. Parken har sina förebilder i engelska träd-
gårdar och har utgjort en av Sveriges vackraste 
trädgårdar i mer än hundra år. Sofieroparken är 
vacker året om med varierade platser där alla 
årstidens väderlekar och alla åldrar kan landa.”
 – ”Sofiero är en ständig inspirationskälla för 
nya trender och gammal kunskap.”
 De sex vinnarna i nationella tävlingar från 
Italien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Po-
len och Tyskland  tävlade sedan mot varandra i 
denna Europafinal, som Sofiero vann.
 Parken är ett ”totalt konstverk med en omfat-
tande historia”, säger Nicole Wehn, europeisk 
marknadschef för arrangerande Briggs & Strat-
ton.
 Den slutliga europeiska bedömningen gjor-
des av ett trettiotal oberoende experter som gav 
Sofiero höga poäng i alla kriterier. Sofiero sam-
lade 195 poäng. På andra plats kom Les  jardins  
d’Argences Argences i Frankrike med 153 po-
äng. På tredje plats i tävlingen kom Park Skarys-
zewski i Warszawa, Polen. 

Läs mer på: www.sofiero.se/templates/StandardPage.aspx?id=83641&epslanguage=SV

g

Den Nordiska kongressen för Stadsträdgårdsmästare hålls i år i Oslo den 2-4 juni. 

Program och anmälningsblankett och annat som behövs finns på:
http://www.parkogfriluft2010.no/

Ordförande i vår systerförening i Norge, Helene Bugge hälsar oss välkomna till Oslo!

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

www.stadstradgardsmastare.org  
info@stadstradgardsmastare.org

KALLELSE TILL 

FSS ÅRSMÖTE 
 

Föreningens årsmöte kommer i år att hål-
las den 10 september på Piperska Muren, 
Scheelegatan 14 i Stockholm. Lokalen ligger 
på Kungsholmen, nära centralen.
Vi träffas på morgonen för föredrag, diskus-
sioner och årsmöte. Efter lunch gör vi ett 
studiebesök på Kungsholmen. Ett detaljerat 
program och kallelse kommer senare i vår 
men reservera redan nu tid för mötet.

KOMMUNPRIS OCH DALECARLICAPRIS 2010
Det går fortfarande bra att inkomma med nomineringar till årets Kom-
mun- och Dalecalikapristagare! Fundera ut någon bra kandidat eller är 
det ni själva som gjort något i kommunen som du vill lyfta fram i år.  
Styrelsen önskar förslag före nästa styrelsemöte den 5 maj 2010. 
Sänd förslag till info@stadstradgardsmastare.org 
Se också på hemsidan under utmärkelser där klickbara länkar finns till 
några motiveringar för de tidigare pristagarna. 

FSS webbsida: www.stadstradgardsmastare.org

VÄLKOMNA!
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