
FÖRENINGEN SVERIGES  
STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE

Bästa kollegor!

Nyligen var jag i Oslo för styrgruppsmöte om NGSA – Nordic 
Green Space Award – och deltog också på konferensen Grnn 
Galla 2013. FAGUS, Norges motsvarighet till Movium, var 
arrangör och de passade samtidigt på att fira 10-årsjubileum. 
Se separat information om NGSA.

Temat för kongressen i Oslo är vid det här laget ganska 
välbekant”Tettere og Grnnere”. 

Ja, hur gör vi för att bygga tätare och grönare? Hur tätt kan vi 
egentligen bygga utan att ge avkall på det gröna? Det är väl inte 
alltför djärvt att påstå att frågan ovan är den enskilt viktigaste 
utmaningen för nutida stadsplanering.

Jag fick lyssna till flera intressanta föredrag, och ska välja ut 
ett av dem blir det ett föredrag av Tore Mauseth, plan- och 
miljörådgivare i Oslo kommun. Rubriken på hans föredrag var 
”Stillhet i den tette byen, er det mulig? I Oslo håller man på att 
ta fram en plan över ”Stille” områden. Man har kartlagt alla 
områden i staden där ljudnivån ligger under 55 dB och man 
håller på att ta fram ett åtgärdsprogram för hur man ska kunna 
skydda men även tillföra/skapa fler tysta områden i staden.

På följande sida kan du läsa om nästa års stora begivenhet – 
Nordisk parkkongress 2014.  
 

God Jul och Gott Nytt År!
Varma hälsningar och tack för i år!

Sten Göransson
Ordförande i FSS

VINTERN 2013 - 2014 

DALECARLICABLADET  

Stämningsbild från Kungsparken i Malmö Foto: Linnea Svensson Arbab



Det är med stor glädje och ödmjukhet som jag ser fram mot att träffa er alla, 
och jag hoppas att ni ska få några riktigt givande dagar i Malmö.

Det som är utmärkande för kongressen 2014 är att vi förutom deltagare från våra nordiska 
grannländer också får välkomna kollegor från övriga delar av världen. Den internationella 
parkorganisationen IFPRA (International Federation of Parks and Recreation Administration) 
har förlagt ett av sina årliga delegatmöten i anslutning till kongressen. Det kommer med andra 
ord att ges möjlighet att träffa kollegor inte bara från Norden utan från hela världen.

Temat för kongressen – Grön stad – är inte särskilt nytt eller fyndigt, men är desto angelägnare 
att arbeta för. Idag bor mer än hälften av mänskligheten i städer och urbaniseringen förväntas 
fortsätta. Om femtio år beräknas två tredjedelar vara bosatta i urbana miljöer.
Urbaniseringen skapar stora möjligheter till utveckling och ekonomisk tillväxt men medför 
även väldiga problem. Det räcker inte att enbart fokusera på ekonomisk tillväxt. En bred strategi 
av insatser krävs för att bidra till en positiv hållbar utveckling. Livskvaliteten för människor är 
avgörande för om en stad är framgångsrik och välmående. Den gynnas bland annat genom 
offentliga satsningar på kollektivtrafik, parker, grönområden, offentliga utrymmen, invånarnas 
säkerhet och politiskt deltagande. Flertalet av dessa områden arbetar vi med. 

Vad kan vi göra – hur kan vi med vår erfarenhet och kunskap bidra till att öka livskavaliteten 
i våra städer? Vi kommer att få höra några ledande experter föreläsa om hur de ser på de 
utmaningar, hot och möjligheter som våra städer står inför. I parallella sessioner kommer det 
att ges möjlighet till diskussion och fördjupning i olika teman och frågeställningar. Sist men 
inte minst kommer vi att besöka några av alla de projekt, byggnationer och aktiviteter som 
pågår i Malmö stad.

I mitten av februari kommer det att skickas ut information med detaljerat proram och en an-
mälningsblankett som man kan nå via Moviums hemsida: www.movium-slu.se

Min förhoppning är att när ni nästa år lämnar Malmö kommer att bära med er massor med nya 
idéer och upplevelser som ger inspiration och kraft att fortsätta arbeta för en grönare stadsmiljö.

Tack för i år och välkomna till Nordisk parkkongress 2014 och till Malmö stad!

Bästa hälsningar!

Sten Göransson
Ordförande i FSS

NORDISK PARKKONGRESS 2014

nordisk parkkongress 
Malmö 20–22 augusti 2014
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Preliminary program
(Lectures in English, parallel sessions in Scandinavian language or English)

Wednesday 20 August

Theme: Green city – planning and development 

Before noon 09.00–12.50
Opening and welcome speeches by Katrin Stjernfeldt Jammeh, Chairman of Malmö City Council, and   
Sten Göransson, Chairman of The Swedish Association of Park Administrators

Lectures by:
Gil Penalosa, Executive Director of 8-80 Cities, Toronto, Canada 
Peter Örn, Consultant, Former Chairman of The Delegation for Sustainable Cities, Stockholm 
Christer Larsson, Head of City Planning Department, City of Malmö
James McCulloch, Chief Executive, Nene Park Trust, Peterborough, England, and Chair Europe, Ifpra
 
At 12.50: A walk to a buffet lunch in the heart of Malmö 

Afternoon 14.20–19.20
Lectures by:  
Helena Bjarnegård, City Head Gardener, City of Gothenburg  
Pella Ström, Festival Director, City of Malmö

Parallel sessions:
1. Plan for city trees
2. Arguments for a green/blue city development – benefits with parks
3. The role of urban pathways
4. Examples of sustainable city transformations in Malmö and other Swedish cities
5. Master Plans and strategies for green growth 

Study trip to Hyllie – a new, sustainable city district south of Malmö

In the evening
Experience and enjoy the exotic Malmö Festival!

Thursday 21 August

For early morning nature enthusiasts:
Study trip to Limestone Quarry (Kalkbrottet i Limhamn) 

Theme: Green city and citizens participation

Before noon 08.30–11.50
Lectures by:
Emma Nilsson, Senior Lecturer, Malmö University
Marie Stenseke, Professor, University  of Gothenburg  

Parallel sessions: 
1. How can we create spaces and places for outdoor recreation in cities? 

2. Engagement of children and teens in outdoor planning and activities
3. Urban gardening and citizens participation 
4. Management of urban places in collaboration
5. New ways to create an including and equal society 

At 11.50: Lunch, visits to exhibitions

Afternoon 13.10–18.00
Parallel sessions (continues)

Field trips to different city environments, parks and recreation areas in the Malmö region. Choose one of 
the following four themes:
1. Sustainable city development with green overtones
2. Public open spaces, squares and walkways with innovative design 
3. Attractive and multifunctional parks in the city 
4. Visits at SLU University Campus in Alnarp

In the evening
Gala Dinner, Malmö Town Hall
Entertainment and delivery of awards

Friday 22 August

Theme: Green city – organization and management

Before noon 08.45–13.15

Lectures by:
Patrick J. Levar, Chief Operating Officer at the Chicago Park District 
Morten Anker-Nilssen, City of Oslo 
Kirsten Lund Andersen, City of Aalborg 
Thorolfur Jonsson, City of Reykjavik 
Timo Koski, City of Tampere 
Nicole Lindsjö, City of Östersund 
Digby Whyte, Chief Executive Officer, Ifpra
Cecil Konijnendijk van den Bosch, Head of Department, SLU Alnarp

Delivery of Nordic Green Space Award by the Chairman of the Judge Committee

Rounding up of congress by Helene Bugge, Bad, Park & Idrett, Norway, & Sten Göransson
 
At 13.15: Lunch

Afternoon 14.15–15.30
For members in FSS (The Swedish Association of Park Administrators): 
General Assembly

Kongressplats: Malmö Högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
Avgift: 6 000 SEK + moms
Ett detaljerat program kommer att presenteras i februari



Text och bild: Hanna Källberg

Satsningen på att skapa en helt ny lekplats i Trädgårdsföreningen, den populära och kultur-
minnesmärkta parken mitt i centrala Göteborg, har på flera sätt blivit mycket lyckad. Parken 
har fått en vacker, spännande och lite magisk lekplats som passar in i 1800-talsmiljön.

Lekplatsen i Trädgårdsföreningen är välbesökt och sedan entré-
avgiften till parken togs bort, har antalet besökare ökat. Arbe-
tet med att utforma lekplatsen har skett omsorgsfullt i samarbete 
med Länsstyrelsen, med tanke på parkens kulturminnesmärkning. 

•	Vi ville att den nya lekplatsen skulle vara lika vacker som Trädgårds-
föreningen i övrigt. Det var viktigt att vi tog hänsyn till parkens his-
toria och karaktäristiska utseende, säger Mia Manfredsson, chef för 
Trädgårdsföreningen.

 
 

En flirt med 1800-talets formspråk
Kristina Hedvall-Larsson, landskapsarkitekt, har ritat lekplatsen och tyckte det var viktigt att 
skapa något som var intressant och värdigt platsen, en ”finparkens lekplats”. Inspirationen kom-
mer från barnboken Den hemliga trädgården (The Secret Garden), skriven i början på förra 
seklet. 

•	 Det var inte helt lätt att hitta något som passar in. Det fanns ju inga lekredskap på 1800-talet 
och vi vet inte hur de hade sett ut i så fall. Men, jag ville ändå hitta något som kunde vara 
en flirt med 1800-talets formspråk. Till slut hittade jag en serie från ett tyskt företag, med 
blomformer och stomme i rostfritt stål. Vi fick dem målade i exakt samma mörkgröna färg 
som Trädgårdsföreningens järnstaket. Några detaljer från den gamla lekplatsen har återan-
vänts: en vacker mosaik och fiskar i trä som tidigare var sidorna på en rutschkana har blivit 
annorlunda bänkar, berättar Kristina. 

Magiska silverklot och 
lysande älvor
Besökare som promenerar i 
Trädgårdsföreningen kan se 
lekplatsen, och särskilt pavil-
jongsbyggnaden (gazebon) på 
håll. Bland växtvalen av peren-
ner på lekplatsen finns träd-
gårdsnäva, alunrot, daggfunkia 
och ormöga. För att få in lite 
vintergrönt har ett antal barr-
träd planterats: hemlock och 
hiba. Det magiska inslaget på 
lekplatsen består bland annat 
av vackra, silverfärgade klot 
och tolv små älvor i järn som 
är gömda på olika platser. Lysande ägg, självlysande sporer och månsken gör lekplatsen spän-
nande att besöka även när det blivit mörkt ute. 
•	 Vi ville ha en ljussättning som ytterligare förhöjer lekplatsens lite magiska och mystiska 

drag. Den ska fungera för besökare inne i parken, men vi ville också att den upplysta lek-
platsen ska synas för den som står utanför staketet och tittar in, säger Mia Manfredsson.

Rörelselek och triggande av fantasin
Stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård, som var den som kläckte idén om en hemlighetsfull 
och lite magisk trädgård, är väldigt nöjd med det färdiga resultatet.
•	 Det är faktiskt den finaste lekplats jag någonsin har sett. Den ger möjligheter till en kombi-

nation av rörelselek och det som triggar fantasin. Vi har många kommunala lekplatser i Gö-
teborg och tanken är att det ska finnas en mångfald i storlek och karaktär. De som ritar våra 
lekplatser ska utgå från platsens själ och hur vi kan förstärka den, säger Helena Bjarnegård.

 
Lekplatsen är öppen: Kl 7–20 (1 maj–15 september) och  Kl 7–18 (16 september–30 april)

MAGISK LEKPLATS  
I  TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
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färgsorter, merparten odlade i kommunens eget växthus.  Vårt klimat med lägre temperaturer och 
kort säsong begränsar möjliga växtval, men samtidigt utvecklas sommarblommorna snabbt under 
våra ljusa sommarnätter och ger ett viktigt bidrag till en längre odlingssäsong i norra Sverige.
 Bloom kommer att vara en medskapande blomsterfestival där kommunens egna planteringar 
och ombyggnadsprojekt kompletteras av mer spektakulära inslag, olika samverkansprojekt, kun-
skapshöjande seminarier osv. Målet är att visa nya och tankeväckande perspektiv på stadens blom-
mor och grönska och framförallt bygga nätverk inför framtiden och på sikt bidra till Umeås tillväxt.
 Sommaren 2014 kommer också nya parker att invigas. Intill ”Rådhusparken” där tidigare ”Träd-
gård i norr” låg byggs nu ett nytt älvsnära parktorg. Platsen ges en modern utformning och är an-
passad både till den historiska delen av ”Rådhusparken” och till det nya kulturhuset Väven. Längs 
älvstranden byggs generösa trädäck som tillsammans med uppvärmda sittmöbler och terrasserade 
gräsytor möjliggör mängder av sitt- och hängytor med fantastisk älvsutsikt. Granitbeläggningen i 
mönster inspirerat av björkstammar, en ny overflowdamm och en bastion blir spektakulära inslag. 
Ulf Nordfjell har ritat parken och designar de planteringar som kommer att göras klara inför som-
maren. 
 Nedströms ”Rådhusparken” öppnar första etappen av ”Årstidernas park”, en alldeles ny stads-
park med tema medskapande och årstidsväxling ritad av landskapsarkitekterna på Combine. När 
Strandgatan smalnas av och en mer än 100 meter lång stödmur i återvunnen kajsten byggs ska-
pas utrymme längs älven för ett 
grönt och lummigt parkland-
skap. Mötet med älven mjukas 
upp och här finns vattennära 
gräsytor för solbad och lek. I 
”Årstidernas park” återskapas en 
del av känslan i gamla ”Trädgård 
i norr” med småskaligare rum 
och många olika planteringar. 
Årstidsväxlingarna är ett genom-
gående tema och tas tillvara i val 
av växter, men också klimatmäs-
sigt, då den böljande stödmuren 
ger goda klimatlägen och en lång 
säsong. Belysning med årstids-
programmering förstärker årsti-
derna under den mörka säsongen.
 2015 renoveras den historiska delen av Rådhusparken och de sista etapperna av Årstidernas 
park färdigställs. Umeå har i många, många år arbetat med visionen Staden mellan broarna. De 
första delarna invigdes 2010 med skateparken ”Sparken” och 2013 blev ”Broparken” med parkour-
park klar. 2015 kommer umeborna att kunna njuta av en mångsidig och innehållsrik serie parker 
som tillsammans utgör Umeås stadspark.
Länkar: http://umea2014.se och http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planeroch-
styrdokument/utvecklingochplanering/stadsplaneringochbyggande/projekt/stadenmellanbroarna.4.5
c07cebb11a983a683e8000779099.html

Anna Flatholm
Stadsträdgårdsmästare i Umeå

BRINNANDE SNÖ OCH BLOMSTERFESTIVAL 
i Europas kulturhuvudstad 2014
”Burning Snow” är den officiella invigningsceremonin för kulturhuvudstadsåret och är bara bör-
jan på ett fullmatat programår. Medskapandets konst, nyfikenhet och passion är de ord som sam-
manfattar Umeås vision om hur kulturen kan driva utvecklingen av människan och hela samhället 
framåt. Umeå är den nordligaste kulturhuvudstaden hittills och därför kommer programåret att 
präglas av det nordliga perspektivet med samisk kultur, de många årstidsväxlingarna och de stora 
kontrasterna mellan mörker och ljus, vinter och sommar. Hela programåret inspireras av det sa-
miska kalenderåret och dess åtta årstider. Invigningen kommer att ske när vintern, den första av 
de samiska årstiderna börjar. Umeå har sedan många år jobbat med Vinterstaden, ett program 
där man utvecklat aktiviteter och upplevelser under vintermånaderna. Några exempel har varit en 
snowboardanläggning mitt i stan, en gigantisk snöborg på torget och dessutom en mängd min-
dre aktiviteter som snöskulpturtävling, snögraffiti, isbanor m.m. 2013 års snöborg var öppen fem 
veckor mellan sportlov och påsklov och hade uppskattningsvis 70 000 besökare.
 Inför invigningen av kulturhuvudstadsåret kommer centrala Umeå att få en särskilt utformad 
scenografi helt i snö och is. Invigningen äger rum när den samiska vintern börjar 31/1-2/2. Belys-
ningen kommer att släckas och staden ljussätts istället med eldar och ljusdesign. Ett specialskrivet 
bakgrundssound ska stärka visionen av vinternatt.
 Umeå kommer också att ha en egen blomsterfestival, ”Bloom 2014”. Invigningen kommer att 
hållas när den samiska sommaren 
börjar, 11–13 juli. Det finns en lång 
tradition av ett omfattande och 
väl genomarbetat årligt blomster-
program i Umeå. Kommunen har 
egna växthus och därmed möjlig-
het att styra sortimentet, prova 
och utveckla urvalet av växter 
och också vinterförvara en mängd 
växter. Varje år förodlas tulpanlö-
kar och violer och sätts ut i parker 
och på torg runt valborgshelgen. 
Från midsommar kan Umeåbor 
och besökare njuta av 40 000 som-
marblommor av 150 namn- och 



trädgård på ett hektar under ett glasat tak i ett shopping center. Trädgården, med ursprung 
från slutet av 1970-talet, drivs av stadens parkförvaltning och hade nyligen restaurerats för 250 
miljoner kronor. Här finns 10 000 tropiska växter varav 550 palmträd. Trädgården är en po-
pulär oas inne bland stadens skyskrapor, inte minst under vinterhalvåret då det bistra inlands-
klimatet på prärien (Calgary ligger på cirka 1000 meters höjd över havet) ofta gör utevistelse 
mindre njutbar.

Översvämning med konsekvenser

Under en efterföljande promenad i Calgarys centrala delar, bland annat längs Elbow River, fick 
vi höra mycket om konsekvenserna av den svåra översvämning som drabbade staden i slutet av 
juni i år. Östliga fuktiga vindar pressades upp mot Rocky Mountains, med kraftiga skyfall som 
följd, upp mot 400 mm på ett dygn, och i kombination med pågående snösmältning i bergen 
skapades enorma vattenmassor som fick floden att svämma över alla bräddar. 100 000 Calga-
rybor fick evakueras. NHL-laget Calgary Flames arena Saddledome hade vatten upp till tionde 
bänkraden. 

Översvämningen beskrivs som den största och mest kostsamma naturkatastrofen i Kanadas 
historia. När vattnet dragit sig undan var populära parker och publika platser täckt med ett 
decimetertjockt lager av gyttja. Parkavdelningen ställdes inför en enorm uppgift att rensa och 
rengöra stora markområden. Vid vårt besök fanns det fortfarande mycket kvar att åtgärda och 
reparera men i de centrala delarna där vi rörde oss kunde man inte se så mycket spår av förö-
delsen och all lera och bråte.

Samarbete kring långsträckt park

Vid vårt besök i Edmonton, 
Albertas provinshuvudstad 
med 800 000 invånare, fick 
vi bland annat höra om ett 
intressant stadsutvecklings-
projekt – Blatchford Re-
development – en nerlagd 
centralt belägen flygplats, 
5 minuter från downtown, 
kommer under de närmaste 
åren att omvandlas till en 
helt ny stadsdel med 30 000 
invånare och 11 000 arbets-
platser och där man satsar 
på senaste nytt inom miljö-
anpassad teknologi. Områ-
det omfattar 217 hektar, av 
vilka 74 blir parkmark och publika platser. Enligt planerna ska de första invånarna flytta in i 
stadsdelen redan 2016.

Vart tredje år håller Ifpra – In-
ternational Federation of Park 
and Recreation Administration 
en världskongress. I år var det 
Kanada och den västliga pro-
vinsen Alberta som stod värd 
för kongressen under några so-
liga dagar i oktober. Den hade 
förlagts till Lake Louise i Banff 
National Park – en av världens 
mest fotograferade platser med 
det gigantiska hotellet Chateau 
Lake Louise vid stranden av den 
turkosfärgade sjön omgiven av 
branta bergsmassiv och glaciä-
ren på Mount Victoria på drygt  
3 400 meters höjd.

Studieresa på prärie och i berg

Före kongressen arrangerades en sex dagars studieresa, en färd på cirka 180 mil i Alberta. Vi 
var ett fyrtiotal deltagare från 14 länder på turen – Sverige representerades av förutom under-
tecknad även kollegan Anders Busse Nielsen från SLU Alnarp. Under studieresan gjorde vi 
många intressanta park- och stadsmiljöbesök, besökte ett antal UNESCO Världsarvsplatser 
och fick uppleva fantastiska 
naturscenerier och turistmål i 
Rocky Mountains.

I tre städer bjöds vi på fru-
kost med föreläsningar samt 
därefter guidade turer med 
en rad företrädare från park- 
och stadsbyggnadsförvaltning: 
Calgary, Red Deer och Ed-
monton.

I Calgary, Albertas största stad 
med 1,2 miljoner invånare, in-
ledde vi med en rundtur i De-
vonian Gardens, en inomhus-

ALBERTA VÄLKOMNADE TILL IFPRA-KONGRESS
Text och foto: Göran Nilsson, Movium
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Vi blev också guidade på en promenad längs en stadsnära sträckning av North Saskatchewan 
River. Här drivs ett projekt att skapa ett av världens längsta sammanhängande grönområden – 7 
kommuner har bildat River Valley Alliance för att gemensamt förverkliga en vision om en 88 
kilometer lång park på 7 000 hektar och med ett beräknat besökarantal på 10 miljoner per år. I 
januari 2013 undertecknades ett avtal om en första investeringsfas på nära 600 miljoner kronor.

Vi kunde notera att Edmonton ligger i frontlinjen när det gäller förvaltning av urbana träd. Vi 
träffade stadens trädansvarige som berättade att här finns 420 000 gatu- och parkträd. Under 
2012 färdigställdes en Urban Forest Management Plan. Man har genom simuleringar i olika 
modeller räknat fram siffror på bland annat trädens värde och hur mycket föroreningar i form 
av kemiska föreningar och partiklar träden avlägsnar. Den genomsnittliga nyttan för varje träd 
motsvarar ett värde på cirka 570 kr per år och den årliga kostnaden för att sköta träden är 160 
kronor per år. Således en ”vinst” på 410 kronor som är bra att kunna visa upp som argument i 
diskussioner med stadens politiker.

Hisnande ”himmelsstig”

Från städerna på den 
platta prärien gick färden 
västerut till Rocky Moun-
tains. Efter en nattlig stu-
die av stjärnhimlen i Jas-
per Dark Sky Preserve 
anträdde vi en drygt 23 
mil lång resa på Icefields 
Parkway, som sträcker 
sig rakt igenom Jasper 
och Banff National Parks 
och som beskrivs som 
The Most Spectacular 
Journey of the World. 
Vi gjorde flera stopp vid 
turistmål och vyer längs 
vägen men en plats intar 
en särställning: vi fick en 
exklusiv förhandstitt på en helt unik anläggning som förmodligen kommer att slå världen med 
häpnad när den invigs i maj 2014 – Glacier Skywalk i södra delen av Jasper. 

Turistföretaget Brewster Travel Canada har i samverkan med det statliga Parks Canada satsat 
en stor summa pengar (hur mycket ville de inte berätta …) på ett cirka 300 meter långt prome-
nadstråk på en hylla på en bergskant längs en ravin, med pedagogiska utställningar som berät-
tar om glaciologi, geologi, växt- och djurliv. Stråket mynnar ut i en halvcirkelformad utsikts-
plattform, djupt förankrad i berget, med golv och meterhöga räcken av glas. Det är en hisnande 
upplevelse att bokstavligen gå 30 meter rätt ut i luften, med ravinens botten synlig 280 meter 
under fötterna och med en hänförande utsikt över Columbia Icefield på andra sidan ravinen.

Ny ordförande i Ifpra

Efter studieresan följde sedan tre dagars kongress i Lake Louise. Ifpra hade slagit sig samman 
med ARPA – Alberta Recreation & Parks Association, så vi blev totalt cirka 500 delegater varav 
ett sjuttiotal representerande Ifpra. Kongressen hade i stort sett enbart parallella sessioner så 
det var svårt att välja bland de drygt 50 programpunkterna. Anders Busse Nielsen presenterade 
den Ifpra-finansierade studien The Benefits of Parks and Open Spaces, som vi även fick höra 
om under FSS-kongressen i Solna. I ett efterföljande seminarium fördjupades diskussionen 
kring Exploring the Health Values of Parks, under ledning av en underhållande engelsman 
Paul Allison, med följande presentation: ” … is said to have the hands of a gardener, the mind 
of a scientist and the vision of an artist”.

Andra intressanta seminarier handlade om hur man kan göra kostnader synliga i parksköt-
seln (Anna Steidle, Tyskland), parkplanering och parkskötsel organiserad i stiftelseform (James 
McCulloch, England), Stavangers arbete med att skapa en levande och attraktiv grönstruktur 
(Torgeir Sørensen, Norge) och erfarenheter kring att organisera vinterfestivaler med bland an-
nat isskulpturer (Sheila Campbell och Wanda Bornn, Kanada).
Under konferensdagarna genomfördes också Ifpra World Assembly. Torgeir Sørensen, stads-
trädgårdsmästare i Stavanger, avtackades efter tre år som ordförande. Kommande treårsperiod 
kommer Ifpra att ledas av Emmanuel Trueb, stadsträdgårdsmästare i Basel, Schweiz. Det blev 
även skifte på den viktiga posten som generalsekreterare – efter 29 år avgick engelsmannen 
Alan Smith och efterträdare blev Digby Whyte, Nya Zeeland.

Efter 12 dagar i Kanada i mestadels ljuvligt brittsommarväder blev söndagens avfärd lite kaos-
artad – årets första snöstorm drog in över Alberta. Försenad flygavgång från Calgary ledde till 
en längre mellanlandning i Frankfurt än planerat. Inflygningen till Kastrup skedde sedan mån-
dagen den 28 oktober vid 19-tiden – mitt under kulmen på stormen Simone – en synnerligen 
omskakande upplevelse, men det är en annan historia …

SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE
Kristina Höijer i Sölvesborg har skapat en ny grupp 
på facebook med det här namnet. 

Denna grupp är till för FSS:s kommunmedlemmar 
i första hand. Här kan vi diskutera, visa upp och 
dela med oss av vår gröna vardag. Varmt välkom-
men!”

Har du facebook? Gå då med i gruppen!



PLANTERA ETT VÅRDTRÄD FÖR HUMANITET!
”Dare to dream”- Våga drömma. Så börjar The New York Times-artikeln som skrevs av Nassrine 
Azimi, överinspektör vid Förenta Nationernas Institut för utbildning och forskning (UNITAR) i 
Hiroshima. Nassrine är kusin med Kourosh Lotfi, docent/läkare på Universitetssjukhuset i Lin-
köping.

Kourosh kontaktade mig och berättade om sin kusins arbete tillsammans med en grupp frivilliga, in-
klusive ANT-Hiroshima, UNITAR och Hiroshimas botaniska trädgård, ett initiativ för att sprida frön 
och stickningar av träd, som har sitt ursprung från moderplantor som överlevde atombombningen 
den 6 augusti 1945.  
Efter bombningen trodde man inget liv/vegetation skulle växa i det området på 75 år. Men mirakulöst 
nog har man hittat 170 ”Hibaku” träd i området som överlevt atombombningen http://www.amusing-
planet.com/2013/03/hibaku-jumoku-a-bombed-trees-that.html.

Jag tycker det vore fantastiskt om vi via FSS kunde sprida detta till Sveriges kommuner och övriga 
nätverk att gemensamt plantera ett Hiroshimaträd i sin stadspark eller på en annan lämplig plats – att 
via träd och grönska sprida en vacker dröm som förmedlar tro, hopp och kärlek. Idag när vi möts av 
obegripliga övergrepp, oprovocerat våld och en respektlös attityd för mänskligheten, så är det ännu 
viktigare att lyfta de goda ting som ständigt utförs av medmänniskor.

Hur gör vi?

Både plantor och fröer är möjligt att få men 1 planta behöver 1 resenär. Vi kan fåhjälp med att förbe-
reda pappersarbetet som krävs för att föra ut-/in plantan. Men plantantalet är begränsat så bäst och 
enklast är fröer.

Jag kan kontakta våra trädgårdsutbildningar – SLU Alnarp, Himmelstalundsskolan i Norrköping och 
SLU Ultuna – och frågar om man där kan välja ut lämpliga sorter för våra växtzoner enligt den växt-
lista vi fått, samt ta emot ett antal frön på respektive skola och driva upp dessa till lämplig storlek för 
utplantering. På 3-4 år kan man få en färdig liten planta att plantera ut.

Det vore önskvärt att samordna planteringen hos dem som bestämmer sig för att delta, så att vi plan-
terar samma dag, t.ex. den 27 augusti år 20??. Det blir då på Raoul Wallenberg-dagen till minne av 
en man med stort civilkurage och ett hjärta fyllt av humanitet. Man tar dessutom fram en plakett där 
det framgår information om trädets ursprung samt ett värdeord t.ex. Respekt, Tillit, Kärlek m.m. Ett 
pressmeddelande ska naturligtvis också skickas ut.

Det finns tid att fundera och planera vidare för dem som vill delta samt att ta fram ett gemensamt 
koncept. Intresseanmälan, frågor eller annan lösning/idéer kan ni framföra till mig, Lotta Johansson. 
liselott.a.johansson@linkoping.se , 013-20 68 07.

Länkförslag

”Dare to dream”, New York Times, artikel av Nassrine Azimi:  
http://www.nytimes.com/2011/07/05/opinion/05iht-edazimi05.html
Peace Culture artikel av Tomoko Watanabe:  
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf/heiwabunka/pce69/English/17E.html
Information om Hiroshima träden: http://www.unitar.org/greenlegacyhiroshima 
Lista på trädsorter: http://www.unitar.org/green-legacy-hiroshima-bomb-trees-database 
Fler länktips: http://www.unitar.org/green-legacy-hiroshima-media

Ett annat trädprojekt som kan lyftas är ”Plant for the planet”, som drivs av Yves Rocher-stiftelsen med 
globala trädplanteringsprojekt och med målet att plantera 50 miljoner träd runt om på jorden fram till 
2015. Under årets Trädgårdsfest på Sofiero slott planterades tillfälligt, av Cecilia Liljedahl, CL Gardens, 
en allé bestående av 30 träd tillsammans med 30 mänskliga rättigheter. Denna allé kommer förhopp-
ningsvis att planteras permanent i Helsingborg under våren 2014 .

Raoul Wallenbergs minnesdag och trädallén för mänskliga rättigheter går att läsa om här. 
http://raoulwallenberg.se/Raoul-wallenbergs-dag

”Undret är inte att flyga i luften eller att gå på vattnet utan att vandra på jorden” (Kinesiskt ordspråk)
      

En riktigt God Jul & Gott Nytt År!
 
Önskar

Lotta Johansson
Stadsträdgårdsmästare iLinköping

http://www.unitar.org/green-legacy-hiroshima-bomb-trees-database


FÅR DIN PARK NÄSTA ÅRS NGSA-UTMÄRKELSE?
 
Ur Movium direkt, 13 november 2013. Text: Göran Nilsson

I slutet av augusti tilldelades Hagaparken i Solna den första svenska utmärkelsen inom NGSA. 
Hittills har totalt nio NGSA-utmärkelser utdelats varav fem har gått till parker i Danmark, tre 
till Norge och en till Sverige. Nu hoppas vi på att fler svenska parker och grönområden kom-
mer att söka utmärkelsen och bli certifierade nästa år. 

Vi som arbetat med NGSA-projektet ser åtminstone fyra tunga skäl för en parkförvaltare att 
fundera på NGSA-ansökan:

1. Genom ansökningsförfarandet stärks den förvaltande organisationen – det blir ett ökat 
fokus på kvalitetstänkande. 

2. En NGSA-utmärkelse kan leda till ökad förståelse och uppmärksamhet ”på hemmaplan” 
bland politiker och allmänhet för utemiljöns betydelse 

3. Utmärkelsen blir en del i en marknadsföringsstrategi som kanske till och med kan öka 
stadens betydelse som turistattraktion. 

4. Man ger ett väsentligt bidrag till att utveckla och stärka kvalitetsbegreppet inom parksek-
torn, både i ett nationellt och i ett nordiskt perspektiv.

Ni som är intresserade gå in på FSS hemsida, www.stadstradgardsmastare.org, där mer infor-
mation finns om NGSA ansökningsförfarande genom nedladdningsbar broschyr och hand-
bok. Handboken kan du komma direkt till via den här länken:  
http://www.stadstradgardsmastare.org/pdfdok/ngsahandbok2013.pdf
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RÅDGIVNING PÅ NOLIA TRÄDGÅRD 2014
 Den 25 april öppnar Nolia portarna till Norrlands alldeles egen trädgårdsmässa. Här kommer 
besökarna att mötas av inspiration, idéer, produkter och givetvis många kontakter.
 Nu inbjuder vi dig dig och din organisation att delta på vår rådgivningsavdel-ning. Deltagandet är 
kostnadsfritt, dvs monter 2x2 meter, 4 kvm, ställs till förfogande inkl 1 bord, 1 stol, 1 st 10A eluttag  
samt 2 spotlights. Behöver du större yta så har du möjlighet att köpa till försäljningsyta för 795 kr/
kvm. Övrig teknik beställs separat till självkostnad.
 Vi vet att rådgivning är ett mycket populärt inslag på alla trädgårdsmässor så missa inte 
möjligheten att marknadsföra din organisation och du är givetvis också välkommen att hålla 
föredrag på scenen. 
 Nytt i år: Vi erbjuder era medlemmar 20 kronors rabatt på inträdet till Nolia Trädgård. Ni får en 
rabattbiljett för tryckning i er tidning/medlemsblad om ni skickar in storlek på biljetten (t ex ½ sida 
A5 eller ¼ sida A4) + deadline när ni senast behöver originalet.
 Bli rådgivare på Norrlands egen trädgårdsmässa!

Vänliga hälsningar,
Gun Edin, gun.edin@ggmassor.se, 070-771 27 70

   Ja tack, vi vill delta på rådgivningsavdelningen!

  Ja tack, vi vill delta på scenen med föredrag (ange ämne nedan)!

Organisation  _________________________________________________________

Adress   _________________________________________________________

Kontaktperson _________________________________________________________

Telefon  _________________________________________________________

Ämne (föredrag på scenen) ____________________________________________________

Datum och underskrift ____________________________________________________

Skicka in din anmälan till: Nolia AB, Signalvägen 3, S-903 22 Umeå
eller scanna och maila till: gun.edin@ggmassor.se

   

    I samarbete med    
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Layout och foto: FSS mediagrupp, om inget annat anges.

Styrelse, Revisorer och Valberedning för FSS 2014 

Ordförande Sten Göransson Malmö sten.goransson@malmo.se 040-34 21 39

V. ordförande Nicole Lindsjö Östersund nicole.lindsjo@ostersund.se 063-14 33 40

Sekreterare Sven-Olov Orback Malmö orback@comhem.se 070-494 75 34

Kassör Michael Öhman Luleå michael.ohman@tekn.lulea.se 0920-45 39 63

Ledamot Helena Bjarnegård Göteborg helena.bjarnegard@ponf.goteborg.se 031-365 57 08

Ledamot Ewa Eklind Blomkvist Växjö ewa.eklind.blomkvist@vaxjo.se 0470-412 94

Ledamot Lars Johansson Solna lars.johansson@solna.se 08-734 53 95

Suppleant Liselotte Johansson Linköping lise-lotte.a.johansson@linkoping.se 013-20 68 07

Suppleant Ola Melin Malmö ola.melin@malmo.se 040-34 16 72

Suppleant Marie S Larsson Skövde marie.s.larsson@skovde.se 070-202 11 58

Revisor Lennart Stubé Boden lennart.stube@boden.se 0921-621 79

Revisor Leif Henrik Andersson Mölndal leif-henrik.andersson@molndal.se 031-315 10 00

Revisorssuppl. Edit Ugrai Kumla edit.ugrai@kumla.se 019-58 81 33

Valberedning 
Sammankall.

Anders Dagsberg Mariestad anders.dagsberg@vallentuna.se 08-58 78 50 00

Valberedning Tomas Lindwall Enköping tomas.lindvall@enkoping.se 0171-62 53 77

Valberedning Zandra Nordin Skellefteå zandra.nordin@skelleftea.se 0910-73 78 56

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

www.stadstradgardsmastare.org 
info@stadstradgardsmastare.org

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

PLANERADE REGIONALA FSS-TRÄFFAR 2014
Småland – Blekinge – Gotland
Regionen kommer att träffas i Vetlanda den 12 mars kl 13.00 med Annika Lundvall som värd.

Norrland
Regionen kommer att träffas i Umeå i vecka 4 med Anna Flatholm som värd.

Stockholmsområdet
Regionen kommer ha en träff 2014 med Botkyrka och Monicka Josefsson som värd.

Skåne
Nästa regionalträff i Skåne hålls i maj i Helsingborg.

Västsverige
Träffarna sker regelbundet men inget datum är satt.
 
Norra Götaland och Uppland/Dalarna
Styrelsen hoppas att medlemmar i regionerna etablerar nätverk.

Mediagruppen, som består av Sten Göranssson, Malmö, Kristina Höijer, Sölvesborg, Rolf Carlsson, Höör, 
Sven-Olov Orback och Bertil Falkenström, Malmö, vill tacka för detta år samt önska alla i FSS

En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
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