FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE
Hej!
Jag fick anledning att reflektera om landskap i anslutning till en kortare text jag
skulle skriva. Det är ett begrepp som verkligen ligger oss nära, särskilt om det
kopplas till andra ord som stads-landskap eller i än högre grad park-landskap.
Inför textskrivandet gjorde jag lite efterforskningar och stötte snabbt på den
europeiska landskapskonventionen på länken
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/VersionsConvention/swedish.pdf eller
via Riksantikvarieämbetets webbsida på länken http://www.raa.se/omriksantikvarieambetet/vart-internationella-arbete/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/
dokumentation/

Landskapskonventionen grundades i Florens år 2000 och kallas för ”Florenskonventionen” (Florence Convention). Sverige signerade landskapskonventionen 2001 och ratificerade den så sent som januari 2011. Allt detta har jag hört
talas om men jag har inte varit särskilt insatt i själva innehållet. Det som främst
överraskade mig är att konventionen innefattar både stad och landsbygd – det
vill säga alla typer av landskap.
Ratificeringen av konventionen innebär att Sverige har åtagit sig att inarbeta
konventionens åtaganden och avsikter i sin nationella lagstiftning och politik.
Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att i samverkan med berörda myndigheter påbörja ett utvecklingsarbete för att genomföra landskapskonventionen i
Sverige.
Landskapskonventionen innehåller arton artiklar fördelade på fyra kapitel.
Det är framför allt artikel 5, 6, 7 och 8 som innehåller de åtaganden som ett
land förbinder sig att följa genom att ratificera den. Exempel på åtgärder är,
bland mycket annat, att utarbeta landskapsstrategier på kommunal nivå. Det
talas om kartläggning och värdering, mål för landskapskvalitet och att inrätta
instrument som syftar till öka medvetenheten – att skydda, förvalta och planera
landskapet.
Ser vi landskapskonventionen ur vårt perspektiv. Det vill säga som företrädare eller ansvariga för förvaltning och planering av utemiljö – allt från grönstruktur till parker och trädgårdar – så är landskapskonventionen ett bra stöd.
Den kan användas för att hävda och argumentera inte bara skydd av parker
utan också för fortsatt att utveckling av grönstrukturen i våra städer.
Det nordiska samarbetet kring GSA kan i det sammanhanget ses som ett
redskap som vi gemensamt utvecklat för att värdera och sätta upp mål för parklandskap. Läs mer om GSA i separat artikel och på GSA:s hemsida. Vidare rekommenderar jag dig att mer i detalj ta del av landskapskonventionen på riksantikvarieämbetets hemsida. Jag tror att vi kan ha stor nytta av både GSA och
landskapskonventionen framöver.

God Jul och Gott Mytt År!
Varma hälsningar!
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DALECARLICABLADET

Sten Göransson

ordförande i FSS

Green Space Award – GSA
Text: Sten Göransson
Efter ett par års arbete i en nordisk projektgrupp har nu Nordic Green Space Award, GSA,
introducerats. GSA är en kvalitetscertifiering som ska bidra till att utveckla, legitimera
och marknadsföra parker och stadsnära naturområden. Initiativtagare till GSA är
stadsträdgårdsmästarföreningarna i Sverige, Danmark och Norge.
Det nordiska parkprojektet Green Space Award har nu lämnat utvecklingsfasen och kriterierna
för värdering av parker har nu tillämpats fullt ut på två parker. I september mottog Aalborg
Kommun utmärkelsen Green Space Award for Østre Anlæg och för drygt tre veckor sedan blev
Frognerparken i Oslo den andra parken i Norden att bli certifierad. En domarkommitté med
representanter från Sverige, Danmark och Norge har varit med och bedömt parkerna.
Domarnas bedömning består av material som skickas in i förväg (en så kallad desk study)
och besök i parken. Totalt rör det sig om 41 kriterier som domarna har att ta ställning till. I
kriterielistan ingår allt från värdering av parkens struktur och innehåll till organisation och
förvaltning (se utbildning av domare nedan).
Just nu pågår arbetet med att organisera de sekretariat som ska kunna ta emot ansökningar och
genomföra certifieringar i respektive land. Vidare håller en handbok på att tas fram som kan
användas som underlag inför ansökan om certifiering samt för information och marknadsföring
av GSA.
I Sverige är tanken att kunna ta emot de första ansökningarna under våren 2013. Förhoppningen
är att kunna certifiera den första parken i Sverige i samband med föreningens kongress i Solna
augusti 2013.
För mer information om GSA gå in på: http://www.greenspaceaward.com/

Utbildning till domare inom GSA
Du har nu möjlighet att utbilda dig till domare i jurybedömning inom GSA! En första domarkurs kommer att anordnas i Köpenhamn den 10-11 april 2013. Sverige kommer att tilldelas
5-6 platser under kursen. Domaruppdraget ger inte så mycket pengar men det är en spännande
utmaning och ger möjlighet till kompetensutveckling tillsammans med danska och norska kollegor. Du kan nu skicka en intresseanmälan om deltagande i Köpenhamnskursen (deadline 15
januari) till Göran Nilsson, Movium, Goran.K.Nilsson@slu.se.Kursen kommer att vara kostnadsfri, men varje deltagare kommer själv att få bekosta resa och logi.
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Välkommen till Malmö 20-21 mars 2013!
Då arrangerar vi för sjätte året i rad den populära konferensen om trädgårdsturism med inspirerande föreläsningar
och erfarenhetsutbyte samt trevligt mingel – den viktigaste mötesplatsen under året för dig som jobbar med publika
”gröna” anläggningar i offentlig eller privat regi.
Vi inleder med en nätverksträff den 20 mars inom swedish society of public parks and gardens. Konferensen
den 21 mars har två teman – Oväntade och upplevelserika gröna stadsmiljöer och Restaurering och utveckling
av historiska parker – med spännande föredragshållare från USA och Europa. Kom och lyssna på bland andra:
TIM MARSHALL, landskapsarkitekt, som berättar om High Line – den uppmärksammade och oerhört
populära parken på den gamla upphöjda tåg-banan i New York.
DANIEL BOULENS, stadsträdgårdsmästare i Lyon, Frankrike – trädgårdsstaden med miljöansvar som rankas
bland de främsta i Europa när det gäller upp-levelser i parker och utemiljö.
DAVID LEWIS, chefsträdgårdsmästare på Kensington Roof Gardens – den unika anläggningen på ett tak i
London med mäktiga träd och tematräd-gårdar med inspiration från Alhambra och engelska woodlands.
Inbjudan med detaljerat program kommer i början av januari 2013. Boka redan nu in 20-21 mars i kalendern
för ett besök i Malmö med begynnande vårkänslor!

NY STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE
Nybliven stadsträdgårdsmästare och blivande medlem i FSS

Karl-Oscar Seth efterträdde i augusti Lars Jacobsson som stadsträdgårdsmästare i Lund.
Karl-Oscar leder park- och naturenheten bestående av 17 medarbetare som ansvarar för planering, utveckling och drift av kommunens parkoch naturytor. 50% handlas upp i konkurrens
och resten utförs i egen regi genom kommunens
enhet Markentreprenad.
När flera kommuner valt att ta bort titeln stadsträdgårdsmästare ställer man sig frågan hur denna
diskussion gått i Lund. Har ni haft dessa funderingar här?
– Nej, här har vi den kvar. Jag tycker den banar
väg på ett positivt sätt, en dörröppnare som får
folk att lyssna, samtidigt som titeln är en fin traditionsbärare.
Karl-Oscar är utbildad vid SLU i Alnarp till både
landskapsingenjör och landskapsarkitekt. Sedan
examen har Karl-Oscar varit verksam som konsult både med egen rörelse och sedan som anställd. Han arbetat brett med allt från projektering
till gestaltning av golfbanor och stadsförnyelse.
Hur kommer sig detta skifte, att efter så många år
gå från konsult till kommunal tjänsteman?
– Jag ansåg mig vara den typiske konsulten, som
gillade att ständigt söka nya uppdrag och arbeta
med projekt runt om i världen. Efter hand kom
suget att få vara med i de långa processerna – från
ax till limpa. Jag gillar de politiska diskussionerna
och de breda resonemangen.
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Hur ser din roll som stadsträdgårdsmästare i Lund ut?
– Jag jobbar både med frågor om park och natur men är även engagerad i stadsutvecklingsprocessen.
Man måste ha ett helhetsperspektiv, ha en fot i vardera; det gröna - där hjärtat finns och en fot inom
övriga samhällsbyggandet. Lund har en mycket spännande framtid, inte minst med Max IV och ESS.
Jag hoppas detta ger tillfällen till intressanta samarbeten med andra verksamma inom regionen.
Slutligen en samvetsfråga. Är du medlem i FSS?
– Nej, inte ännu. Jag har ansökningshandlingarna på mitt skrivbord men har inte skickat in dem.
Men du kommer att skicka in en ansökan?
– Ja, det kommer jag att göra.
– Bra! Då passar jag på att säga välkommen till oss i FSS på förhand Karl-Oscar.

Rolf Carlsson

Åhus 13 december 2012

FSS KONGRESS I SOLNA 2013
Rum för parklandskap i staden? Då, nu och sedan

Temat för kongressen är inte helt fastlagt, men utgångspunkt för dagarna den 28-30 augusti
är ”Rum för parklandskap i staden? Då, nu, sedan.”
Ambitionen är att vi ska:
•

få se delar av nationalstadsparken

•

diskutera parken som kulturarv och identitet, då, nu och sedan

•

diskutera begreppet park och parken som värdeskapare, då, nu och sedan

•

diskutera parkens roll i hållbar stadsutveckling, med exempel från Norra
Djurgårdsstaden och Solna

•

certifiera Sveriges första park enligt kriterierna för GSA, Green Space Award

•

testa kriterierna för certifiering enligt GSA,

och så ska vi ju ha tid att umgås förstås…
Alla hälsas välkomna till Solna!

LJUS-SEMINARIUM

I

BOKA IN 13 FEBRUARI 2013

Välkommen till ett seminarium kring hur vi arbetar med ljus i Helsingborg och en magisk
kvällsupplevelse i årets stora ljusfest Drömljus.
Den 9-16 februari exploderar Helsingborg i en dröm av ljus när ljusfesten äger rum.
Fler än 30 magiska och spektakulära ljus- och kulturupplevelser lyser och lockar.
Bakom evenemanget står staden och dess bolag, fastighetsägare, kulturinstitutioner,
City samverkan och många, många fler.
Onsdagen den 13/2 bjuder vi in till halvdagsseminarium och berättar om stadens
långsiktiga arbete med ljus för energibesparing, bättre trygghet och utveckling av stadens
attraktivitet. Som avslutning vandrar vi runt stadskärnan och får en guidad rundtur med
information om ljusinstallationerna.
När:

13 februari 2013, klockan 13-17.
Därefter guidad rundtur i Drömljus, avslutas med mat och mingel

Plats:

Helsingborg, lokal meddelas senare

Är du intresserad av att delta i seminariet och uppleva denna fantastiska ljusfest, skicka
ett meddelande till vesna.vrabec @ helsingborg.se så är vi säkra på att inbjudan i januari
kommer direkt till dig.

TIPS OM EVENEMANG
MOVIUM har planer på att göra en studieresa för intresserade i de
nordiska länderna till IGA i Hamburg, Internationale Gartenschau
den 13-15/6 2013. http://www.igs-hamburg.de/. Förutom besök
och guidning på utställningen planeras också för möten med
nuvarande och förre stadsträdgårdsmästarna i Hamburg. Endera
kan man ansluta i Hamburg eller följa med en buss från Malmö,
via Kastrup och Rödby ner till Hamburg. Utställningen pågår
mellan 26/4-13/10 2013. Intresseanmälan sker till MOVIUM:
Goran.K.Nilsson@slu.se
Om du har intresse av SPORT FUTURA som är ett
forum för LIVSSTIL SPORT & NYA stadsrumoch
nya urbana mötesplatser anordnas en kurs den
24-25/4 2013 i Malmö. Se länk till PowerPointpresentation på FSS hemsida.

TIPS OM LÄSNING UNDER JULEN
Intressant läsning finnas på webbsidan Urban Times, se under fliken Built,
http://urbantimes.co/
Bland mycket annat så finns en artikel om hur parker ökar värdet på fastigheter.
http://sustainablecitiescollective.com/urban-times/66066/big-park-payback
Nästa nummer av DALECARLICA utkommer i april 2013.
Idéer om artiklar mottages tacksamt av mediegruppen:
Sten.Goransson@malmo.se
Rolf.Carlsson@hoor.se
Kristina.hojier@solvesborg.se		
Orback@stadstradgardsmastare.org

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
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
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