
Hej!

Det är bara en dryg vecka kvar till midsommar och vi hade strålande sommarväder 
i mitten på maj men nu är det mest aprilväder. Förra helgen var det bara några plus-
grader och väderstatistiken visade att man får gå tillbaka 84 år för att finna mot-
svarande kyla i månadsskiftet maj/juni. Man får glädjas åt att det är grönt och att vi 
kanske får njuta av vårblomning lite längre än vanligt.

Den här våren har det varit mycket nordiska och internationella kontakter för min 
del. GSA-projektet pågår för fullt och jag har varit på ledningsmöte med IFPRA – 
International Federation of Park and Recreation Administration. På IFPRA:s världskon-
gress i Hong Kong hösten 2011 valdes norrmannen Torgeir Sorensen, parkchefen i Stavan-
ger, till ordförande.

IFPRA har tappat många medlemmar och Torgeirs mål är modernisera och vitali-
sera IFPRA de kommande åren. Ambitionen är att IFPRA ska återta rollen som ett 
globalt språkrör för offentliga parker. Ett antal personer från olika delar av världen 
bjöds in till ett arbetsseminarium i Dublin den 12-13 april. På mötet tillsattes flera 
arbetsgrupper som ska utarbeta handlingsprogram för kommande år. Handlings-
programmen ska presenteras i höst på IFPRA Europa kongress i Basel den 5-7 
september. Två intressanta projekt är redan igång. Det ena projektet är en sam-
manställning forskningsresultat som visar betydelsen/värdet/nyttan av offentliga 
parker. Det andra projektet går under namnet IFPRA Academy och är tänkt att 
bli ett utbildningsprogram för certifiering av parkadministratörer. Certifieringen 
ska underlätta för parkföreträdare att söka parktjänster i andra länder än sitt eget 
hemland.  

GSA – Green Space Award projektet är inne i en mycket intressant fas där kriterier 
för värdering av parker är fastställda och dessa ska nu testas i ett antal kommuner. 
Certifieringssystemet ska börja användas i Danmark i höst i samband med Danske 
parkdage i Aalborg 12-14 september. Förhoppningen är vid detta tillfälle certifiera 
den första parken i norden. I Sverige ska vi certifiera den första parken i anslutning 
FSS kongressen i augusti 2013.  

Inbjudan och program till årets parkkongress i Linköping den 29-31 augusti skick-
ades ut för en månad sedan. Se till att anmäla er. 

Hoppas vi ses i Linköping, tills dess önskar jag er alla en riktigt härlig och avkopp-
lande sommar!

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE

Sten Göransson
ordförande i FSS
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DALECARLICAPRISET 2012
2012 års Dalecarlicapris tilldelas härmed 

Patrick Quist 

Juryns motivering: 

Årets Dalecarlicapris tilldelas Patrick Quist för hans in-
satser att lära parkföreträdare att marknadsföra det of-
fentliga rummet. 

För Patrick Quist är parkverksamhet en vara/tjänst/
produkt som vilken annan. Med inspiration från affärs-
världen och med devisen  ”syns man inte så finns man 
inte” har Patrick Quist inspirerat parkföreträdare att 
med auktoritet och trovärdighet sälja in parkprojekt och 
parkverksamhet. 

Patrick Quist är en flitigt anlitad föredragshållare och 
hans mångåriga engagemang som rådgivare på Movium 
vittnar om hans kunskap om stadsmiljö och ämnesområ-
det information och marknadsföring. Genom marknads-
undersökningar, enkäter, intervjuer och fototävlingar, 
har Patrick Quist visat hur kommuninvånare kan en-
gageras i utvecklingen av staden och det offentliga rum-
met. Han har också i många av sina uppdrag presenterat 
projekt som på ett överskådligt och tydligt sätt illustrerar 

betydelsen av attraktiva offentliga rum och de tjänster som parker erbjuder.  

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för värdefulla bidrag och 
inspiration till utvecklingen av det offentliga rummet och stadsträdgårdsmästarrollen i Sverige. 

 
Linköping den 30 augusti 2012

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE

Sten Göransson
ordförande i FSS

Foto: Movium
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KOMMUNPRISET 2012
FSS Kommunpris 2012 tilldelas härmed 

Göteborgs kommun och  
Stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård.

Juryns motivering:

FSS:s kommunpris för 2012 går till Göteborgs kommun och  Stadsträdgårdsmästare Helena 
Bjarnegård för utvecklingen av utflyktslekplatsen Plikta i Slottsskogen.

Park- och naturförvaltningen i Göteborg har i samverkan med andra kommunala aktörer rus-
tat upp, byggt ut och förvandlat Plikta till Göteborgs första utflyktslekplats. En utflyktslekplats 
kännetecknas enligt Göteborgs Stad av en spännande, fantasifull miljö som lockar både gam-
mal och ung till lek, rörelse och möten. En viktig del i utvecklingen av den nya utflyktslekplat-
sen är satsningen på  en öppen fritidsverksamhet för utomhusaktiviteter med personal på plats 
varje dag, året runt.

Göteborg har med hjälp av en framsynt planering och tydlig politisk vilja tillfört parken nya 
värden och utvecklat Plikta till en väl fungerande verksamhet. Lekplatsen har blivit en än mer 
populär mötesplats under parollen mer åt fler.

Linköping den 30 augusti 2012

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE 

Sten Göransson
ordförande i FSS  Foto: Hanna Källberg
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Ola Melin – ny stadsträdgårdsmästare i Malmö
Text: Rolf Carlsson

I oktober 2011 tillträdde Ola Melin som ny stads-
trädgårdsmästare i Malmö sedan Gunnar Ericsson efter 
många år trätt tillbaka. Ola har en bakgrund som bland 
annat lärare och odlingschef på SLU, Alnarp. Han hann 
även verka några månader som chef för Sofiero och Fred-
riksdal innan han började i Malmö.

På frågan om hur det känns att efterträda en ”ikon” 
inom branschen som Gunnar Ericsson svarar Ola:

Det är naturligtvis en stor utmaning och jag har stor 
respekt för det som Gunnar gjort under sina år i 
Malmö stad. Samtidigt är det olika förutsättningar, 
två olika Malmö, då och nu. Jag måste göra min grej 
och hitta min roll och mitt synsätt. Men det är helt 
klart att jag är mycket ödmjuk inför min uppgift.

Stadsmiljöavdelningen som Ola Melin ansvarar för 
består av tre enheter; exploatering, program och arran-
gemang som tillsammans med Trafikavdelningen och 
Drift- och underhållsavdelningen utgör Gatukontoret. 
Stadsmiljöavdelningen planerar, genomför och befolkar 
Malmös offentliga platser och har gjort det synnerligen 
framgångsrikt under en längre tid.

Hur ser du på din titel som stadsträdgårdsmästare, och vad betyder denna titel jämfört med 
titeln avdelningschef för ditt arbete?

Som verksamhetsansvarig i Parkernas stad, en stad med liten andel tillgänglig grön-
yta ger titeln ett medialt stort intresse, en tydlighet mot allmänheten. Titeln stads-
trädgårdsmästare ger redan i sin benämning ett tydligt fokus på de gröna frågorna. 
Detta är viktigt inte minst nu när frågan om förtätning av staden är så aktuell. Å and-
ra sidan är tjänsten inte densamma som på Birger Myllenbergs tid, då ansvarsområdet 
breddats väsentligt och frågorna i dag inte berör parker och grönytor utan i princip 
hela det offentliga rummet.

Vad ser du som dina stora utmaningar framöver?

Vi står inför faktum att investeringsvolymen kommer att halveras. Vi måste även se 
över driftsprioriteringarna. Hur får vi kronorna att räcka längre? Det gäller att be-
hålla motivationen uppe hos personalen. Det gäller samtidigt att lära sig hur vi slipar 
argumenten i diskussionerna om vikten av att satsa på de gröna ytorna. 

Foto: Jenny Leyman



Årets kongress i Linköping
Vi saknar kanske just Din anmälan till Stadsträdgårdsmästarkongressen som äger rum i Linköping 
den 29–31 augusti 2012. Sista dagen för anmälan är den 30 juni.

Vi påminner er om att boka logi i god tid, då vi kan hålla de hotellrum vi erbjuder via anmäl-
ningssidan fram till den 30 juni. Ni finner kontaktuppgifter till hotellen via anmälningssidan 
www.fsslkpg.se. Vi ser fram mot att träffa dig under dessa givande och trivsamma dagar.

Några axplock ur programmet:

Under programpunkten ”Miljonprogram Skäggetorp – Skapa delaktighet och trivsel” pre-
senterar Ulf Nordfjell sina tankar och idéer för den utvecklingsplan han utarbetat för denna 
stadsdel från miljonprogrammets dagar.

Under rubriken ”Gatan som försvann – Miljonprogrammet och stadslivets nya former” visar 
Anna-Johanna Klassander hur det offentliga rummet i miljonprogrammet kan utvecklas. Det of-
fentliga rummet är stadslivets ryggrad. Gator, torg och parker är helt nödvändiga för att städer ska 
fungera. I miljonprogrammets stadsdelar finns både torg och park, men gatan som typ saknas. Hur 
gick det till, och vad innebär det idag när förtätningens vindar blåser över landet? Tar sig stadslivet 
nya former i miljonprogrammet?

Under rubriken ”Wake Up Everybody” visar ljusdesigner och belysningsplanerarna Olsson&Linder 
hur man kan göra skillnad med rätt ljus även om det kanske inte löser alla sociala problem.  För dem 
är ljusdesign ett medel och ett mål för att nå ut till människor i utsatta och nedslitna bostadsom-
råden. Tillsammans med dem och andra engagerade kan en  process starta, som på sikt kan leda till 
förändring.

Hjärtligt välkomna! Önskar Stadsträdgårdsmästare Liselott A Johansson
Liselott.A.Johansson@linkoping.se 

Den 29-31 augusti 2012 arrangeras den årliga kongressen
för Sveriges  Stadsträdgårdsmästare i Linköping. 
Vi hälsar föreningens medlemmar välkomna!

Gröna Visioner - Delaktighet

STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS 2012
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Kallelse och Dagordning till 
 

ÅRSMÖTE 2012-08-30 
TID: Torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 16.00  
PLATS: Rum Konsert och Kongress i Linköping 
  
  ÄRENDEN 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för årsmötet 
3. Val av sekreterare 
4. Val av justeringsmän för årsmötet  
5. Fastställelse av dagordning och anmälan av övriga frågor 
6. Närvarolista upprättas 
7. Utdelning av Dalecarlicapriset 
8. Utdelning av Kommunpriset 
9. Verksamhetsberättelse och Bokslut för 2011 
10. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2011 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011 
12. Val av styrelse och revisorer för åren 2013-2014 
13. Val av valberedning för 2013 
14. Presentation av förtroendevalda 
15. Avtackning av avgående förtroendevalda 
16. Fastställande av medlemsavgift, abonnemangsavgift och årsavgift för kommersiella 

företag för 2013 
17. Fastställande av arvoden och traktamenten för 2013 
18. Budget för 2012 och ekonomisk rapport 
19. Beslut om förändringar i föreningens Stadgar, Kommunpris och Stipendiefond 
20. Presentation av förslag till mål och fokuspunkter i föreningen 
21. Presentation av förslag till verksamhetsplan 
22. Green Space Award 
23. Rapporter 
A. Nordisk samverkan D. Platser för kommande kongresser 
B. Nya medlemmar E. Regionala träffar 
C. Samarbetspartners F. Dalecarlicabladet och hemsidan 
D. IFPRA  
24. Frågor till och från medlemmar 
25. Övriga ärenden  
26. Avslutning 

 
Välkomna! 

 
 
Sten Göransson   Sven-Olov Orback 
Ordförande    Sekreterare 
 



Medlemsmatrikeln finns på FSS webbsida. 
I denna finns endast de med som lämnat godkännande för webbpublicering.

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

www.stadstradgardsmastare.org 
info@stadstradgardsmastare.org

Layout och foto: FSS mediegrupp om inget annat anges

Medlemsinformation  
inför årsmötesförhandlingarna 

30 augusti 2012 i Konsert och Kongress i Linköping.

STADGEÄNDRING
På förra årsmötet i Lund  fick styrelsen i uppdrag att arbeta om föreningens stadgar samt 
reglerna för Stipendiefonden och Kommunpriset. Styrelsen har gjort omarbetningar och de 
kommer att behandlas på årsmötet. Förhoppningsvis har samtliga läst igenom dessa dokument 
inför mötet, så att  det går att fatta beslut om att de nya stadgarna och reglerna ska kunna börja 
gälla efter detta årsmöte.

De gamla stadgarna och de nya finns under var sin rubrik i menyn Inriktningar på hemsidan.

VERKSAMHETSPLAN
Styrelsen har arbetat fram en Verksamhetsplan för 2012–2014. Den kommer att presenteras på 
årsmötet och finns för genomläsning under rubriken Verksamhetsplan i menyn Inriktningar 
på hemsidan.

MÅL och FOKUSPUNKTER
Styrelsen har arbetat fram några punkter som kan vara föreningens fokus. Dessa presenteras 
på årsmötet men finns att ta del av under rubriken Fokuspunkter i menyn Inriktningar på 
hemsidan.

TILL SLUT
Nu finns en beskrivning av det Nordiska projektet angående gemensam förståelse och nytta 
av ett Nordiskt certifieringsprogram för parker som kan stärka parkföreträdare till att leverera 
högkvalitativa parkanläggningar. Den ligger under rubriken Certifiering GSA i menyn Inrikt-
ningar på hemsidan .
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