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FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE
Hej!
Tack Lars Johansson och Solna stad för en mycket intressant och väl
genomförd kongress. Det har gått över två veckor sedan dess och allt
är som vanligt igen. Det vill säga man har fullt upp med att hinna med
det dagliga arbetet. Och idag när det är regn och rusk här i Malmö inser
man plötsligt att hösten är i antågande.
Jag räknade ut att jag har deltagit på mer än 25 stadsträdgårdsmästarkongresser under årens lopp och jag har egentligen aldrig på riktigt blivit besviken. Tvärtom har det varit en stor källa till inspiration att träffa
kollegor, utbyta erfarenheter och ta del av intressanta föreläsningar. Det
har varit den ”kick off ” som man behövt för att ta sig an höstens och
vinterns arbete.
Det kanske är långt ifrån alla som känner så och jag medger att det
inte var lätt att som ny medlem i slutet på 70-talet känna sig hemma i
föreningen. Då bestod föreningens medlemmar nästan uteslutande av
män i medelåldern och över, och man kände sig lite främmande i all
formalia och etikett.
Nu har jag själv sedan länge passerat medelåldern och tillhör det
gamla gardet och undrar ibland om den nya generationen som nu är
medlemmar har samma känsla idag? Jag hoppas och önskar att det är
annorlunda. Andelen kvinnor och personer under medelåldern har
ökat markant de senaste åren. Idag har vi ungefär lika många kvinnor
som män i föreningen och av de 30 nya medlemmar som tillkommit
under 2012 var det 21 kvinnor och nästan alla under 40 år. Antalet medlemmar har överlag ökat de senaste åren. Allt detta ser jag som mycket
positivt. Det visar att föreningen fyller en uppgift, vi ser ut att klara generationsväxlingen, vi lockar unga människor till föreningen och det
bådar gott inför framtiden.
Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att bli vald till ordförande i föreningen ett år till, men nästa år är det hög tid att det sker en
föryngring även på ordförandeposten. Jag ser fram emot nästa år och
nästa års Nordiska parkkongress (se blänkaren längre ner i bladet). Mer
information och inbjudan kommer senare i höst.
Välkomna till nästa års Nordiska parkkongress i Malmö, den 20 – 22
augusti 2014!
Varma hälsningar!

Sten Göransson
Ordförande i FSS

Redan under den inledande kvällens ”get together” gavs smakprov på vilken
fantastisk huvudstad Stockholm är, med dess kranskommuner. Hårt exploaterat i vissa delar med en intensiv förtätning och endast minuter därifrån vatten och skogar som får en att fundera på om man inte är långt borta från storstan.

FSS KONGRESS 2013 I SOLNA
Årets Stadsträdgårdsmästarkongress den 28 – 30 augusti ägde rum i fantastisk miljö mitt emellan två av de kungliga slotten, Ulriksdal och Haga. Kongressen som under rubriken Rum för
parklandskap i staden? Då, nu och sedan arrangerades av FSS och Solna Stad med stadsträdgårdsmästare Lars Johansson som värd.
Från kajen vid Strandvägen togs vi med på en båttur genom nationalstadsparken Södra Djurgården via Djurgårdsbrunnskanalen ut i Saltsjön och vidare norrut
mot Haga på Norra Djurgården. Färden bjöd på god
mat och dryck samt en roande och lärorik guidning av
Henrik Waldenström från WWF.

Först ut i programmet var Kirsten Lund
Andersen, stadsgartner i Aalborg, som
berättade om Nordic Green Space Award
och hur Østre Anlæg i Aalborg var första
park att motta NGSA-diplomet hösten
2012.

Cecil Cornelis Konijnendijk, IFPRA och SLU,
föredrog under rubriken Begreppet park och
parkens värde resultatet av en undersökning
där man tittat på ett antal forskningsstudier
som försökt ”bevisa” faktiska värden av parken.
– Det skrivs och antas mycket, men vad är
egentligen bevisat?
Kongressen inleddes sedvanligt av föreningens
ordförande Sten Göransson och deltagarna hälsades välkomna av Anders Ekegren, kommunalråd
och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Solna
Stad.

Av ett antal undersökta områden var det inom
biodiversitet, ”house pricing” samt hälsa och
välbefinnande som man kunde finna att forskningsstudierna hade starkast bevisning på parkers värde samt att de även är ekonomiskt viktiga.

Miljöminister Lena Ek talade om vikten av
det arbete som vi som arbetar inom park och
natur utför. Vår ”arena” som lunga och vattenrenare. Hur vi alla måste hjälpas åt att värna om miljön runtomkring oss.

Från Boverket kom Utvecklingsledare Kerstin Hugne och föreläste om hur Boverket ser
på den Europeiska landskapskonventionen
under rubriken Samverkan och dialog – möjligheter med landskapskonventionen för helhetssyn på stadslandskapet.

Josefin Wangel från KTH gav oss en bild av hur
hon ser på en hållbar stad under rubriken ”Staden vi ärvde och lunden den gröna”. Hon visade
bl. a. exempel på kopplingar mellan socioekonomiska kartor och grönstrukturplaner.

Po Tidholm fick den tunga uppgiften att hålla oss
vakna sista timmen av första kongressdagen. Po
kåserade över parken men framför allt över sitt
älskade Norrland och de få ännu ”orörda” gammelskogarna kontra produktionsskogsbruk och
gruvnäring. Underhållande och tänktvärt vilket
bidrog till att vi höll oss vakna och kunde avsluta
kvällen med kongressmiddag i Ulriksdals slottsträdgård.

Bosse Rappne, vd på Slottsträdgården Ulriksdal, tog emot
på taket till växthuset, där en fantastisk buffé från de egna
odlingarna dukades fram.
Under middagen bjöds det på gustaviansk sångunderhållning av etablerade operaartister, ett nyskrivet verk där Gustav III regisserar en akt ur ”Figaros bröllop”.

”Mannen på taket” Bosse Rappne sa, att så här
många trädgårdsmästare har jag aldrig haft
besök av samtidigt och
knäppte bilden av kongressdeltagarna nedan.

Här är deltagarna
i en av grupperna.

Därefter guidade parkchefen på Kungliga Djurgårdens Förvaltning Gunnar Björkman och
slottsarkitekt Kolbjörn Waern, Statens Fastighetsverk runt i Hagaparken.
Kongressen avslutades med gemensam fika utanför koppartälten i Hagaparken.
Mingelbilder från den fantastiska miljö där middagen intogs.

Ett stort tack till Lars och Solna stad för en mycket väl genomförd och lyckad kongress!
Text:		
Foto: 		

Andra kongressdagen var vi utomhus i det fina vädret. Deltagarna delades in i två
grupper, av vilka den ena började med rundvisning av utvecklingsområden i Solna
och Norra Djurgårdsstaden under ledning av stadsträdgårdsmästare Lars Johansson
och projektledare Gösta Olsson, Stockholms stad.
Den andra gruppen for med buss till
Skytteholmsfältet för att under ledning
av utbildade NSGA-domare testa
kriterierna för parkdiplomering. Många
upplevde parken som väldigt tilltalande
och välanvänd av alla generationer, men
med de kriterier som valts ut för testet
lyckades parken inte uppnå NGSAstandarden.
På bilden fem svenska NGSA-domare.

Rolf Carlsson
Sven-Olov Orback

FSS ÅRSMÖTE 2013

FSS ÅRSMÖTE 2013

Årsmötet för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare hölls för första gången direkt efter
lunchen istället för som tidigare efter dagens sista föreläsning före kongressmiddagen. Om det
var schemaändringen eller ett nyvaknat intresse för årsmötet som gjorde att det blev deltagarrekord på mötet kan man fundera över.

Det är glädjande att det var så många som deltog i årsmöte och ännu mer glädjande att så
många nya medlemmar har till kommit sedan förra årsmötet:s

FRÖSUNDAVIK – 41 DELTAGARE

Årsmötesprotokollet finns i sin helhet på FSS webbsida eller via följande länk:
http://www.stadstradgardsmastare.org/protokoll/arsmote2013.pdf
På årsmötet valdes följande styrelse för 2014:
Ordförande Sten Göransson, Malmö
Ledamot Helena Bjarnegård, Göteborg
Ledamot Sven-Olov Orback, Malmö
Ledamot Michael Öhman, Luleå
Ledamot Lars Johansson, Solna
Ledamot Nicole Lindsjö, Östersund
Ledamot Ewa Eklind-Blomkvist, Växjö
Suppleant Liselott Johansson, Linköping
Suppleant Ola Melin, Malmö
Suppleant Marie S Larsson, Skövde

NYTILLKOMNA MEDLEMMAR

Anna Persson, Södertälje kommun
Annelie Johnson, Södertälje kommun
Annika Hjelm Lindeberg, Ekerö kommun
Bengt Persson, SLU
Camilla Persson, Kävlinge kommun
Dan Hellström, Botkyrka kommun
Elisabeth Jörgensen, Eksjö kommun
Erik Jondelius, Stockholms stad
Eva Robins, Lidingö kommun
Ewa Åkerlund, Nacka kommun
EvaLena Burenius, Täby kommun
Frida Wallentin, Lerums kommun
Hanna Emilsson, Sollentuna kommun
Helena Åkerlind, Sollentuna kommun
Ida Köppen Liljeblad, Mjölby kommun
Ingela Thulander, Älmhults kommun
Joanna Silvemark Junemar, Uppsala kommun
Karin Hjelmfeldt, Lidingö kommun

Karin Nilsson, Värnamo kommun
Karl-Oscar Seth, Lunds kommun
Kerstin Blomkvist, Östersunds kommun
Lotta Wikegård, Uppsala kommun
Matilda Sabel, Stockholms stad
Mats Grönvik, Nacka kommun
Nina Andersson, Borås stad
Per-Olof Johansson, Värnamo kommun
Pierre Persson, Nacka kommun
Sara Ström, Haninge kommun
Susanne Löfström, Höörs kommun
Ulf Eliasson, Kungälvs kommun

Rolf Carlsson, Eva Lena Torudd och Kristina Höijer hade avböjt omval och deras långvariga
engagemang i föreningen uppmärksammades på mötet.
Revisorerna Lennart Stubé, Leif Henrik Andersson och Edit Ugrai valdes om och till valberedning utsågs Anders Dagsberg till sammankallande, Tomas Lindvall kvarstår och Zandra
Nordin nyvaldes.
För att bibehålla kontinuiteten i styrelsens arbete så väljs hälften av styrelsens ledamöter för en
period om två år.

g
NÅGRA NYA MEDLEMMAR

Ovan: Annelie Johansson, Södertälje – Karin Nilsson, Värnamo – Anna
Persson, Södertälje – Susanne Löfström, Höör – Bengt Persson, SLU.
Till höger: Per-Olof Johansson, Värnamo – Kerstin Blomkvist, Östersund

2013 ÅRS DALECARLICAPRIS

2013 ÅRS KOMMUNPRIS

TILLDELAS
THORBJÖRN ANDERSSON

TILLDELAS
LULEÅ KOMMUN OCH STEFAN JOHANSSON

Juryns motivering

Juryns motivering

Årets Dalecarlicapris tilldelas Thorbjörn Andersson för
hans insatser för utvecklingen
av landskapsarkitekturen både
som praktiserande landskapsarkitekt och skribent.

Genom att lyfta fram stadens särprägel och vara
öppen för världen har fd.
parkchef/stadsträdgårdsmästare Stefan Johansson
och Luleå kommun satt Luleå på parkkartan.

Thorbjörn Andersson tillhör
de få landskapsarkitekter som
med stor skicklighet och framgång gestaltar stadsrum – torg,
parker och gator – samtidigt
som han skriver artiklar, föreläser och diskuterar det offentliga
rummets roll och värde i stadsbyggandet och människors vardagsliv. Detta engagemang har
väckt uppmärksamhet och erkännande såväl nationellt som
internationellt.
Av hans mest uppmärksammade projekt och publikationer kan nämnas: Novartis campus, Basel (2012); Umeå campus (2010); Hyllie torg, Malmö (2010); Sandgrund park, Karlstad (2008);
Holmens bruk, Norrköping (1998), samt böckerna Platser/Places (2003), Svensk Trädgårdskonst under 400 år (2000) och tidskriften Utblick landskap (1984-2000).

Verksamheten går inte i ide
under vinterhalvåret utan
blommar upp i takt med
rimfrostens rosor. Med
hjälp av konstnärer från när
och fjärran förgylls staden
varje vinter med isskulpturer, vacker belysning och
snödjur. Samtidigt bjuds
det in till skridskoåkning
på fjärden sedan några år
tillbaka. Den första skulpPriset togs emot tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande
Margaretha Lindbäck.
turen uppfördes i Stadsparken i slutet av 1980-talet
och genom åren har de förfinats till förstklassiga konstverk. Luleå kommun har förstått isens,
snöns och ljusets dragningskraft och den tillfälliga satsningen har blivit tradition.

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med detta pris tacka för värdefulla bidrag till
utvecklingen av landskapsarkitekturen och kunskapen om det offentliga rummets betydelse.

Med mörker och kyla som förutsättning har Stefan Johansson lett arbetet med att skapa attraktiva parkmiljöer även vintertid, bidragit till en attraktiv stad och gett Luleå välförtjänt uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.

FÖRENINGEN SVERIGES
STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES
STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

Sten Göransson

Sten Göransson

Ordförande i FSS

Ordförande i FSS

NORDIC GREEN SPACE AWARD
Hagaparken bedömd och godkänd enligt
Nordic Green Space Awards kriterier
Fredrik Jergmo, Movium, utsågs i maj av NGSA:s svenska kansli till huvuddomare för bedömningen av en inkommen ansökan från Kungliga hovstaten, Ståthållarämbetet, om att få Hagaparken bedömd enligt kriterierna för Nordic Green Space Award. Uppdraget innebär ett ansvar
för att samtliga handlingar granskas och värderas före en bedömning på plats. Då det var första
gången en bedömning skulle göras i Sverige önskade NGSA:s organisation att det skulle finnas
domare med även från Danmark och Norge där flera bedömningar har genomförts.
Den 28 augusti 2013 gjorde domarkommittén ett besök i Hagaparken för en okulär besiktning.
Förutom Fredrik Jergmo som ordförande bestod domarkommittén av fackmännen Karen Sejr,
Dansk landskabsarkitektforening i Köpenhamn och Rune Hesjedal, seksjonsleder i Bergen
kommun. Till lekmannadomare utsågs Dan Rosenholm, fotograf och trädgårdsskribent från
Märsta samt Anders Tranberg, Stockholms Naturskyddsförening.

På Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kongress i Solna den 29 augusti presenterades domarkommitténs bedömning inför kongressdeltagarna. Spänningen var förtätad! Fredrik
Jergmo läste upp domarkommitténs bedömning av Hagaparken, som den dagen fick den första
svenska utmärkelsen enligt NGSA:s kriterier och därmed blev diplomerad NGSA-park:
”Hagaparken är en
välbevarad och välskött landskapspark
med stora kulturvärden. Den förmedlar
sin historia på ett föredömligt sätt. Hagaparken har stora naturvärden och är med
sina gamla träd och
sitt rika djurliv en viktig del i Nationalstadsparken, mitt i stor-staden. Hagaparken är
ett givet besöksmål för
hela Stockholmsregionen och för besökare
och turister från andra
delar av Sverige och
världen.”
Diplomet och utmärkelsen delades ut till representanter för Kungliga Hovstaterna – Ståthållarämbetet, ståthållare Gunnar Holmgren och parkchef Gunnar Björkman, då kungafamiljen
hade andra uppdrag den dagen.

Vill du göra en egen ansökan?
Anders Tranberg, Rune Hesjedal, Märtha Angert Lilliestråle, Fredrik Jergmo, Gunnar Björkman, Dan Rosenholm, Karen Sejr
Foto Fredrik Jergmo

På FSS hemsida finner du allt du behöver veta om Nordic Green Space Award. Du som vill ansöka om en utmärkelse för någon eller flera av dina parker och vill veta mer kan kontakta FSS
sekreterare Sven-Olov Orback.

Foto: Linnea Svensson Arbab.

MALMÖ STAD

2014 – NORDISK
PARKKONGRESS
2014 års kongress blir en nordisk parkkongress, som hålls i Malmö den 20–22 augusti.
Baltiska utställningen hölls år 1914 på det
område som idag utgörs av den vackra Pildammsparken med sina dammar, vackra
pilträd och ståtliga bokdungar och bokalléer. Av utställningen finns endast ett fåtal saker kvar: Margaretapaviljongen och blomstergatan samt några mindre lämningar.

nordisk parkkongress

”Tallriken” med sina 160 meter i diameter
ligger mitt i bokskogen och har härliga siktlinjer rakt genom den majestätiska grönskan.

Malmö 20–22 augusti 2014

nordisk parkkongress

Välkommen till Malmö 20–22 augusti 2014
Vart fjärde år samlas nordiska stadsträdgårdsmästare och parkansvariga till
en gemensam kongress. 2014 är det Sveriges tur att stå som arrangör och
värdskapet har tillfallit Malmö stad. Programmet innehåller många inspirerande
föreläsningar, seminarier och studiebesök samt rikligt med tid för erfarenhetsutbyte och mingel.

Kom och lyssna på bland andra:
helena bjarnegård, stadsträdgårdsmästare i Göteborg, om stadens nya
grönplan som ett viktigt instrument i en hållbar stadsutveckling både ur ett socialt
och ekologiskt perspektiv.
patrick j. levar,

stadsträdgårdsmästare i Chicago, om utvecklingsstrategier
och parkskötsel i en av USA :s grönaste städer. Han ansvarar för 580 parker med
en mångfald av aktiviteter inom sport/motion, kultur och natur/miljö.

james mcculloch, V D för Nene Park Trust i Peterborough, England. Han
berättar dels om parkförvaltning i stiftelseform, dels om internationellt samarbete
inom Ifpra – International Federation of Park and Recreation Administration,
där han är ordförande för Europaavdelningen.
guillermo penalosa, tidigare ryktbar stadsträdgårdsmästare i Bogotá,
Colombia, numera verksamhetsledare för 8–80 Cities, en kanadensisk non profit
organization med mottot: ”If you create a city that´s good for an 8 year old and good for
an 80 year old, you will create a successful city for everyone”.

Inbjudan med detaljerat program kommer i november. Boka in 20–22 augusti
2014 i kalendern för några spännande dagar i ett festivalrusigt Malmö!

UPPFINNINGSRIKEDOM OCH FANTASI
Den här romantiska blomstersängen finns att beskåda i Oskarshamn, hos stadsträdgårdsmästare Anne-Lena Werner.
Foto: Sven-Olov Orback
Dessa vackra röda tulpanhjärtan mot sin grönskande bakgrund finns i Linköping.
Foto: Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare

specialpris till medlemmar i Fss

äntligen här!

guiden till

svensk
landskapsarkitektur!
Här presenteras för första gången Sveriges landskapsarki-
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Linnéträdgården, Växjö

tektur i helbild! Mer än 200 miljöer beskrivs med nytagna

Ulf Nordfjell, 2007

fotografier, ritningar och texter. Boken är en ovärderlig

Linnéträdgården är utställningsträdgården som vann guldmedalj vid Chelsea
Flower Show 2007 och sedan exporterades till Göteborgs Botaniska trädgård,
för att slutligen hamna och permanentas i Växjö, vid Trummens strand. Uppdraget till Chelsea Flower Show var att
förmedla arvet efter Carl von Linné
och hans 1700-tal i modern anda. Den
230 kvadratmeter lilla trädgården är
stramt byggd av stål, granit och timmer,
på ett sätt som är typiskt för den tillfälliga trädgården. Rumsligheter som växtligheten inte kan skapa formas av trä-

vägvisare för trädgårds- och landskapsturisten, men också
en källa till kunskap om landskapsarkitekturens historia.

Ringhals kärnkraftverk, Varberg
Gunnar Martinsson, 1965

plank och stenbänkar. Allt kompletterat
med växter ur Linnés fatabur, som
smultron, linnea, krollilja och äppelträd. En romantisk offentlig trädgård.
Ulf Nordfjell har gjort sig ett namn som
utställningsträdgårdens svenske mästare. En annan av hans trädgårdar kan ses
i Wij Trädgårdar i Ockelbo. DH

Gunnar Martinsson såg sig gärna som
rationalist med nära samband mellan
den färdiga gestalten och problemformuleringen. I den andan är markutformningen runt Ringhals löst. Vad
göra med över 3 miljoner kubikmeter
sprängmassor efter anläggandet av ett
kärnkraftverk. Köra till stenkrossen?
Nej använda på plats som ett slags stiliserade klapperstensfält. Terrasserade
volymer som svarar upp mot kärnkraft-

verkets tunga kropp och fungerar som
en övergång till det flacka, storskaliga
halländska kustlandskapet. Anläggningen ska betraktas från norr, här är
samspelet tydligast. Oljekrisen, den
framväxande staten, tron på framtiden,
på tekniken: Kärnkraften var svaret och
landskapsarkitekten en bricka i det
moderna projektet, i skala och funktion fjärran från skråets tidigare uppgifter. AK

Bland projekten märks allt från ståtliga slottsparker,
till mindre bostadsgårdar, via torg, stadsparker och miljön
kring ett kärnkraftverk. Landskapsarkitekturen må ha börjat
i Sverige för omkring 400 år sedan med slutna slottsparker
för kungar och adel, men ganska snart blev den en konstform som skapar miljöer och platser som berör alla.
En bok i Arkitektur Förlags serie med uppmärksammade
och användbara guideböcker, som inleddes redan 1998
med Guide till Stockholms arkitektur.
Fakta: Utkommer september 2013, flexoband, 130 * 230 mm,
272 sidor, ISBN 978 91 86050 84 9. Boken ges ut av Arkitektur
Förlag i samarbete med Formas.
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Glasbruksklippan, Stockholm

Mosebacke torg, Stockholm

Stockholms parkavdelning, Erik Glemme, 1953
Restaurering Stockholms stads Gatukontor, 2000

Stockholms Parkavdelning, 1852
Ombyggnad, 1941

Glasbruksklippan är en undangömd
liten park med en detaljrikedom som
hos en trädgård. Platsen vilar som sig
bör på en klippa, höjd över Renstiernas
gata på Söder i Stockholm. Parken är
uppdelad i tre terrasser med olika temperament och kompositionen visar
Erik Glemme på sitt mest lekfulla
humör. Den nedersta terrassen är en
formell häckparterr med tre små cirkelrunda fontäner, och i en av dem simmar en svan i trä, utförd av konstnären
Ivan Jacobsson. På den mellersta terrassen finns ett lusthus, grovt tillyxat
och med en ornamentik som leder tan-

ken till Maori-kulturen i Söderhavet.
På den översta terrassen formar sig den
oregelbundna stenbeläggningen till en
källa. På en natursten invid ligger
Kalle Lodéns ormskulptur i brons, stolt
kallad Midgårdsormen, och väser fram
en tunn stråle vatten. Brandväggar från
tidigare bebyggelse på nedre terrassen
har fått målade skuggor som av tänkta
träd. Erik Glemmes infallsrikedom
och eklektiska blandning av allt som
intresserade honom framgår tydligt
här, liksom hans och Holger Bloms
ambition att arbeta tillsammans med
konstnärer. TA

Mosebacke torg är en sådan där plats i
staden man kommer till, stannar upp
vid och tänker: Oj, här var fint. Möjligen sätter man sig en stund men mer
troligt fortsätter man vidare, kanske
upp på den anslutande terrassen eller
vidare i de småputtriga kvarteren ovanför Katarina Kyrka. Nästa gång ni passerar förbi där ber jag er stanna upp en
litet längre stund och studera hur olika
nivåer i en stad kan hanteras. Mosebacke är på många sätt ett ganska
typiskt stadsrum i 1800-talets stenstad.
En ursparing i stadsväven med en
krans av imposanta fasader och några

fina detaljer. Men Mosebacke torg är
något mer, det är ett torg som ligger i
en backe, inte många torg i Stockholm
gör det. Själva torgytan är en horisontell cirkel där den övre delen, torgets
entré, omärkligt glider in i den omgärdande stensatta gatan och den nedre
halvan, vilken är grön med gräs och
träd, möter den sluttande gatan i formen av en mur. Balansen mellan den
inre cirkeln och det kvadratiska stadsrummet, mötet mellan den vågräta och
sluttande planet, gör Mosebacke torg
till en av Stockholms mest välproportionerade platser. AK

Specialpris till medlemmar i FSS: 234 kr. Ordinare pris 286 kr.
Priser inkl frakt inom Sverige.

beställ boken här:
Mejl: order@arkitektur.se
telefon: 08-702 78 57
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