FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE
Hej, kollegor!
Har stadsträdgårdsmästartiteln någon framtid? Är det något för kommunala företrädare att värna om? Har det någon betydelse för en stads attraktion och utveckling? Självklart anser jag att det är viktigt att våra städer
håller sig med stadsträdgårdsmästare. Skulle jag ha en annan uppfattning
borde jag inte vara ordförande i Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Men ärligt talat hur många är det som delar den uppfattningen. Vi
som är medlemmar i föreningen? Ja, jag hoppas det. Några utanför vår
närmaste krets? Ja, inte är de många.
Om inte tidigare så fick jag anledning att fundera över detta när min arbetsgivare, Gatukontoret i Malmö stad, söker en efterträdare till stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson. Döm om min förvåning när det i annonsen
inte i vare sig rubriken eller i den följande texten stod att man söker en
stadsträdgårdsmästare. Nej, Malmö stad söker en avdelningschef till Gatukontorets stadsmiljöavdelning.
Hur kommer det sig att man i en stad där en stadsträdgårdsmästare har
haft så stor framgång och betydelse för utvecklingen inte bara av parker
och det gröna i staden utan för hela stadsmiljön väljer att inte använda sig
av titeln stadsträdgårdsmästare som en markör på tjänstens betydelse och
status?
Visst skulle Gunnar Ericson med sin yrkesskicklighet lyckats väl även utan
titeln stadsträdgårdsmästare. Men jag är helt övertygad att yrkestiteln har
varit till hjälp för Gunnar Ericson. Han har med titeln stadsträdgårdsmästare haft något mer än en position som avdelningschef. För ett tiotal år
sedan hade inte stadsträdgårdsmästaryrket någon högre status. Stadsträdgårdsmästartiteln och stadsträdgårdsmästarkåren var på väg att försvinna
ur kommunal verksamhet. Men med Edit Ugrai i Alingsås (idag Kumla),
Stefan Matsson I Enköping (idag Svenska Bostäder), Lars Hågbrandt i
Norrköping (idag Linköping), Ole Anderson i Helsingborg, Gunnar Ericson i Malmö och många fler har stadsträdgårdsmästaryrket fått uppmärksamhet och status.
Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att se hur stadstädgårdsmästartjänsten i Malmö har hanterats. Det kanske ändå är så att framtiden
för stadsträdgårdsmästartiteln inte är så ljus. Jag tycker att den är värd att
kämpa för. Frågan bör om inte annat debatteras, för det handlar i hög grad
om denna förenings framtida överlevnad och trovärdighet.
På återhörande!

Sten Göransson

ordförande i FSS

Våren 2011
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På en Udde i Smedjebacken
Mitt i centrala Smedjebacken pågår ett spännande parkprojekt. Lastbil efter lastbil lämnar
staden med otjänliga massor. Grävmaskiner
formar om landskapet och skapar dammar.
Överblivna jordmassor moduleras till ett böljande parklandskap.
”Här växer en ambitiös parkanläggning fram där
kommunen, lokala föreningar, företag och privatpersoner berättar sin historia. Vid en vandring genom parken möts besökaren av de olika tematrädgårdarna och resultatet blir Smedjebackens egen
historia. Det kommer att bli mycket järn, rost och
berg men också rosor potatis och porlande vatten”.
Orden är Erik Blombergs, stadsträdgårdsmästare
sedan några år tillbaka.
I Smedjebacken pågår ett fantastiskt projekt som
började redan 1985 då familjen Udd donerade ett fd
sågverksområde till kommunen. Uddparken är idag
ett ca 4 hektar stort område vackert belägen vi sjön
Barkens strand. I samband med donationen jämnades marken till och en del träd planterades.
I början av 2000-talet började man fundera på om
inte området kunde användas bättre och tankar om
ett arboretum i parken tog form. Samtidigt hitta-

En del kommuner skrivs det om rätt
så ofta. Andra mer sällan. Vi är dock
övertygade om att det händer massor runt om i park Sverige och med
denna artikelserie kommer vi göra
nedslag runtom i Sverige.
Smedjebackens kommun har ca
10 700 invånare. De två stora tätorterna är Smedjebacken och Söderbärke. Smedjebacken ligger i Dalarna, ca 4 mil söder om Borlänge.
Smedjebacken ligger i klimatzon 4.
Smedjebacken har en vision om att
bli Mellansveriges bästa kommun
att bo och verka i. Smedjebacken är
en av de första ekokommunerna i
landet, vilket innebär att man strävar efter ett samhälle som hushållar
med sina naturresurser.
Kommunen är också certifierad som
en "Säker och trygg kommun" utifrån WHO:s kriterier. (Källa: Smedjebackens kommuns hemsida)

des dioxiner i marken efter delar av sågverkets
verksamhet och man konstaterade att området
behövde totalsaneras. Eftersom stora delar av
parken ändå skulle grävas upp blev det ett bra
tillfälle att gå vidare med idén runt ett arboretum och en park.
Planen är att huvuddelen av växterna i parken
ska ingå i ett arboretum med fokus på inhemska vilda och förvildade träd och buskar. Därefter ska olika platser kunna sponsras av eller
tillägnas lokala företag och föreningar som är
intresserade. Till exempel skulle en temapark
sponsrad av Norrbärke Sparbank kunna spegla
bankens värderingar som trygghet, stabilitet
och rikedom. Energibolagets parkdel skulle representeras av vind, energi, vatten och rörelse.
Barkens trädgårdssällskap kommer bidra med
medlemmarnas dagsverken. Föreningen planerar en idéträdgård i vilken man bland annat vill
ha ett stenparti, en perennrabatt, en pergola,
och ett experimentalfält. Här ska man kunna ha
skördefester och utställningar.

Våren 2010 schaktades den förorenade jorden
bort och kördes på deponi. Samtidigt grävde
man upp en dagvattenkulvert som gick genom
parken och gjorde nya reningsdammar.
Överskottsmassorna från dammarna användes för att återfylla hålet från saneringen och
för att skapa kullar i parken. På kullarna är det
tänkt att man ska plantera lind och lönn i grupper för att på så sätt öka höjdförhållandet i den
annars ganska flacka miljön. I vår fortsätter arbetet med matjordsutläggning och plantering.
I parken planeras en milslång promenadslinga
som ska slingra sig runt centralorten och där
man kommer kunna korsa Strömsholms kanal
på hängbroar. Gångvägen startar i gästhamnen och går via parken vidare till en stor badplats och en idrottsanläggning. Kommunen har
långtgående planer på att anlägga en smalspårig
järnväg parallellt med promenadstråket. Lok
och räls finns redan!
(forts.)

Park för alla

Leader Bergslagen

Detta är en jättesatsning och jag blir lite nyfiken
på vilka man vänder sig till. Kommuninvånarna i första hand! är Eriks svar. Smedjebacken
ligger i ett naturskönt område som har korta
avstånd till flera olika turistmål och attraktioner. Naturreservatet Malingsbo-Kloten som är
känt för sin fina natur och sitt fina fiske ligger
i kommunen. Vintertid passerar en strid ström
av turister på väg till Romme alpin. Uddparken
kommer innehålla skidspår och så småningom
en liten stugby. Förhoppningen är att flera av
dessa natur- och skidturister även ska hitta till
Smedjebaken under sommaren.

I höstas gjordes en förstudie inom Leader Bergslagen där man vill undersöka möjligheten att
göra en besöksträdgård där man ska samla intressenter och aktörer som ska kunna bidra till
att genomföra projektet. Det långsiktiga målet
är att med gemensamma resurser utveckla ett
besöksmål där såväl befintliga föreningar och
näringsidkare kan växa samt skapa förutsättningar för ytterligare idéer och verksamheter.
Slutmålet är att utveckla Smedjebacken och
skapa fler arbetstillfällen.

Kristina Höijer

Sommarvy från kyrktornet

g

FSS i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län. Vill du vara med?
Erik saknar ett regionalt nätverk och
bjuder gärna in till FSS träffar i framtiden.
Kontakta Erik om du är intresserad:
erik.blomquist@smedjebacken.se
FSS stöder det regionala träffarna i varje region
med 15000 kronor per år. Dessa pengar kan användas till föredragshållare till exempel.

Nordiska trädgårdar 24-27 mars 2011
Årets tema: Plats för sinnen Tid för grönska
Nordiska Trädgårdar är en lustfylld mötesplats där besökaren välkomnas av den efterlängtade våren, samtidigt
som man får med sig kunskap, nyheter och inspiration.
Årets mässa i Älvsjö hade ca 54 000 besökare. Här genomfördes 150 öppna föredrag och sex seminarier i samarbete mellan FOR (Fritidsodlingens riksorganisation),
STAF (Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund), FSS,
SLU, MOVIUM och Jordbruksverket. Allt bevakades av
ca 600 journalister som tillsammans med mer än 400 utställare varav ca 10 skolor med trädgårdsutbildning och
ca 40 trädgårdsorganisationer fyllde mässhallarna. Mitt
i vimlet stod FSS med STAF och Movium i monter A8.
Intill vår monter visade Swedish Society of Public Parks &
Gardens, SSPPG, (en ny, tjusig förkortning!) upp sig. Det
är ett nytt nätverk som presenterades. Det knyter ihop alla
Sven-Olov Orback i montern
de stora svenska publika parkerna och trädgårdarna. Nätverket ska underlätta spridningen om kunskap och kompetens mellan parkerna och stärka deras betydelse lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Syftet är att öka parkernas konkurrenskraft som publika och turistdragande anläggningar. Trädgårdsturism och trädgårdskultur har etablerat sig som begrepp och företeelse, och ambitionen är
att hålla konferenser med hög, internationell standard och med olika teman varje år.
Ett av årets seminarier handlade om att kvalitetssäkra utemiljöer – med samverkan i fokus där ca
100 deltog. Det finns flera faktorer som är avgörande för att värdera och kvalitetssäkra utemiljöer.
Inte minst är samverkan mellan de olika aktörerna, från planerare till förvaltare, och mellan beställare och utförare, avgörande för att nå ett bra resultat. Vi fick lyssna på danska och svenska erfarenheter kring hur vi kan arbeta i olika led för att värdera och höja kvaliteten genom bättre planeringsunderlag och bättre upphandling. Ett nordiskt projekt i syfte att kvalitetssäkra utemiljöer
och lyfta fram attraktiva parker lyftes fram. Green Space Award med koppling till Storbritannien
är ett nytt grepp som ska via olika kriterier ta fasta på bl a underhåll, användning, tillgänglighet,
attraktivitet i bedömning av allmänna parker och grönområden, ett intressant projekt som vi får
anledning att återkomma till.
Under mässan visades odlarglädje, mängder av inspirerande idéutställningar, tips och idéer, fröer, plantor, redskap, gratis rådgivning, seminarier, trädgårdspersonligheter, maskiner, växthus,
markbeläggning, dammar, pooler, grillar, böcker, tidningar, sten & betong, balkonger och massor
av nya produkter – även äppelkonst visades upp.
Ett litet frö är inget man kan skynda på. Och visst
finns det något rofyllt över att inte kunna påverka det faktum att även livet måste få ta sin tid.

Michael Öhman - text och foto

Movium Partnerskap – för dialog
mellan bransch och akademi
Under 2011 etableras på allvar Movium Partnerskap – en mötesplats för dialog kring aktuella frågor för utveckling av stadens utemiljö. Inledningsvis byggs verksamhet upp inom
fyra nätverk: Kyrkogård, Stadsträd, Stadsutveckling och Park-gata-torg.
Genom gemensamma projekt i Movium Partnerskap möts forskare vid SLU och företrädare
för näringsliv, myndigheter och branschorganisationer. Ny och relevant kunskap växer fram
och bidrar till att utveckla såväl branschen som
forskningen och utbildningen. Kompetensen
höjs hos båda parter, kontakterna stärks och
nätverk bildas. Inom Movium Partnerskap kan
insatser samordnas, den omvärld som kan finansiera utveckling kring stadens utemiljö är
ofta splittrad i många små aktörer. Nätverksaktiviteterna inom Movium Partnerskap finansieras med hjälp av anslutna partners serviceavgifter och årliga anslag från LTJ-fakulteten vid
SLU (LTJ = -Landskapsplanering, Trädgårdsoch Jordbruksvetenskap).

Fyra nätverk
Under 2011 kommer det att finnas fyra nätverk
inom Movium Partnerskap: Kyrkogård, Stadsträd, Stadsutveckling och Park-gata-torg. Varje nätverk har en processledare som ansvarig.
Kyrkogårdsnätverket är redan etablerat sedan
ett antal år tillbaka och leds av Ann-Britt Sörensen och Angela Sandell. Även Stadsträdsnätverket har funnits ett antal år under benämningen
Stadsträdcentrum Alnarp, och leds av undertecknad.

Ansökningar vår och höst
Movium Partnerskap har under 2011 två ansökningstider där branschaktörer tillsammans
med forskare och lärare vid LTJ-fakulteten kan
ansöka om projektmedel: 15 mars och 15 oktober. Två projekt med anknytning till Park-gatatorg beviljades medel via marsutlysningen. Det
ena projektet handlar om anläggning av fältskikt i urbana skogsplanteringar med Mårten
Hammer vid SLU Alnarp som sökande och Region Skåne som branschaktör.
Det andra projektet som beviljades är kopplat
till det nordiska Green Space Award Project.
Vi har nu fått ett svenskt deltagande ”på fötter”
genom branschbidrag från FSS, BEUM samt de
fem kommunerna Malmö, Lund, Uppsala, Göteborg och Luleå. Branschbidragen har kunnat
växlas upp med medel från LTJ-fakulteten så att
vi nu har en total projektsumma under två år på
300 000 kr, med Tim Delshammar på Område
landskapsutveckling, SLU Alnarp, som sökande
och förvaltare. Vi får anledning att återkomma
med mera detaljer kring GSA-projektet framöver.

Projekt på gång

På gång inför oktoberutlysningen inom Movium Partnerskap är bland annat att Henrik Sjöman vid SLU Alnarp lämnar in en ansökan om
projektmedel för Örtetablering i väg- och gatumiljöer, ett projekt han informerade om vid FSS
årsmöte i höstas och som också beskrevs i decemberutgåvan av Dalecarlicabladet. Troligen
kan detta projekt inrymmas även inom ”kollegan” Partnerskap Alnarps ram, där bland annat
De för 2011 helt nya nätverken, Stadsutveckling
plantskolor utgör en av intressentgrupperna.
och Park-gata-torg, leds av Caroline Dahl respektive undertecknad. Caroline Dahl är arkitekt och projektledare för FUSE (Future Urban Henrik Sjöman har redan haft kontakt med ett
Sustainable Environment), ett fakultetsövergri- antal branschaktörer som är intresserade av att
pande forskningsprogram vid SLU med fokus engagera sig i projektet. För att diskutera den
på människans livsmiljö i en tät och grön stad. kommande ansökan i oktober kommer Mo-

vium Partnerskap att arrangera en första nätverksträff inom Park-gata-torg under eftermiddagen onsdagen den 24 augusti i Lund, dvs.
dagen innan FSS-kongressen startar. Förutom
projektdiskussion kommer vi också att göra en
studietur i Lund och titta på ett par nyligen genomförda växtplanteringar i gatumiljöer.

Medverka i dialogen!

Movium Partnerskap välkomnar gärna nya intressenter som vill engagera sig i de fyra olika
nätverken! Om du är intresserad av dialogen
mellan forskare och praktiker och har projektidéer kring stadens utemiljö så kontakta gärna
Göran Nilsson, processledare för Park-gatatorg/Stadsträd, 040-41 52 08, goran.k.nilsson@
Nätverksträffen den 24 augusti kommer att
slu.se eller Caroline Dahl, processledare för
vara öppen för de intressenter som meddeStadsutveckling, 0709-61 06 37, caroline.
lat att de är intresserade av att engagera sig i
dahl@slu.se
Sjömans projekt samt till de aktörer som vid
denna tidpunkt anmält sig för att bli partners
inom Movium Partnerskap. Mera informa- Göran Nilsson - Movium
tion om partnerskapet och kostnader finns på
http://www.movium.slu.se/partnerskap/

Foto: Göteborgs botaniska trädgård

KOMMUNPRIS OCH DALECARLICAPRIS 2010
Det går fortfarande bra att inkomma med nomineringar till årets Kommun- 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 20 maj 2011.
Sänd förslag till orback@stadstradgardsmastare.org
Se också på hemsidan under utmärkelser, där klickbara länkar finns till några motiveringar för de
tidigare pristagarna.
FSS webbsida: www.stadstradgardsmastare.org

SAMHÄLLSBYGGNADSGRUPPEN
INOM FSS STYRELSE
Inom styrelsen har de senaste åren förts en diskussion om den gröna sektorns roll nu och i framtiden.
Som en utveckling av det arbetet och en del av verksamhetsplanen har vi i styrelsen bildat en samhällsbyggnadsgrupp med uppgift att bevaka och följa med i den del av samhällsutvecklingen som berör
kommunal park- och naturverksamhet.
Vi har en ambition att ha ett större samhällspolitiskt inflytande än i dagsläget t ex genom att synas mer
i samhällsdebatten. Vidare vill vi att parkens roll i samhällsplaneringen synliggörs än mer.
Vi är i uppstartsskedet och behöver hjälp. Har ni synpunkter och förslag på vad vi ska arbeta med för
frågor och hur vi kan hjälpas åt att synas. Ta kontakt med någon av oss!
Samhällsbyggnadsgruppen består av:
Lars Johansson, Uppsala, sammankallande i gruppen
Epost:		

lars.johansson@uppsala.se

Telefon:

018-727 47 15

Helena Bjarnegård, Göteborg
Eva Eklind-Blomkvist, Växjö
Zandra Nordin, Skellefteå
Eva-Lena Torudd, Halmstad

STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS 2011
Den 25-26 augusti 2011 arrangeras den årliga kongressen för Sveriges stadsträdgårdsmästare i
Lund. Vi hälsar föreningens medlemmar välkomna!

Framtiden - staden och naturen
Kongressens tema ”Framtiden – staden & naturen” ger Lund en möjlighet att visa upp bland annat
hur den 100-åriga stadsparken kommer att utvecklas och hur de gröna idéerna blir en del av den nya
hållbara stadsdelen Brunnshög.
Kongressen inleds med en förträff den 24 augusti och avslutas den 26 augusti. Deltagarna deltar i föreläsningar, utflykter, workshops och inspirerande diskussioner relaterade till kongressens tema och
det gröna Lund.
Program och anmälningsblankett sänds ut i slutet av april och kommer då också att finnas på FSS
webbsida.

KALLELSE TILL

FSS ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte kommer i år att hållas kl 16.30 den 25 augusti
i Sessionssalen, Tekniska förvaltningen i Lund.

VÄLKOMNA!

Medlemsmatrikeln finns på FSS webbsida.
I denna finns endast de med som har godkänt webbpublicering.
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Organisationsnummer: 86 66 01-9024
Bankgiro: 5408-1955

www.stadstradgardsmastare.org
info@stadstradgardsmastare.org
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