FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE
Hej!
Jag sneglade lite på krönikan jag skrev i fjol strax innan sommaren för att om
möjligt undvika att upprepa mig. Men nej – jag har samma känsla i år igen. Då
skrev jag:
”Samma visa så här års, dygnet räcker inte till. Våren rusar förbi och innan man
hinner blinka är det Midsommar”. Jag skrev om det offentliga rummet – parker, torg och gator – och deras betydelse för människors möjligheter att mötas
och samlat uttrycka känslor och åsikter. Det var mot bakgrund av demonstrationerna i Taksim Gezi-parken i Istanbul och demonstrationerna i Brasilien under
Confedrations Cup, ett förspel till Fotbolls-VM, som börjar nu den 12 juni och en
månad framåt. Tänk om vi skulle kunna satsa en liten del av alla de pengar, energi, resurser och entusiasm som går till att arrangera Fotbolls-VM på skolan, på
vården och på offentliga parker! Vi skulle få en bättre värld, det är jag övertygad
om – även om jag råkar gilla fotboll och önskar att Brasilien vinner VM.
Vi har inom styrelsen länge haft ambitionen att bli mer synliga i media, att uttrycka våra åsikter i en debattartikel om parkens självklara plats i staden. I skrivande stund är vi nästan framme vi har en text som är under bearbetning. Vi
hade hoppats att få med artikeln i detta Dalecarlicablad men det kvarstår lite finjusteringar här och var. Förhoppningen är dock att artikeln publiceras i någon av
våra större dagstidningar inom de närmaste veckorna. Under tiden, eller till dess,
kan jag varmt rekommendera att läsa en pågående debatt på SvD kultursidor
mellan Dan Hallemar, chefredaktör för tidskriften Arkitektur, och Johan Johansson, arkitekt. Rubrik “Stadsbyggnadsprat – men inget språk”. Vidare finns en
bra krönika av Elisabeth Andersson i samma tidning med rubriken “Barnen får
hålla till godo med konstgräs”. Elisabeth hänvisar i sin krönika bland annat till
urbansociologen Urban Franzén som lär ha påtalat att ”förtätningsivern kräver
tydliga visioner, en konsekvent stadspolitik. En förtätning som bara parasiterar
på befintliga strukturer gör ingen glad”.
Om förtätningsivern, om mer grönska i våra städer och parkens roll i framtidens
stad kommer ni att få höra mycket mer, om ni deltar i årets stora parkbegivenhet
Nordisk parkkongress 20 – 22 augusti i Malmö.
Välkomna att anmäla er till Nordisk parkkongress, anmälningstiden är förlängd
till den 30 juni. Jag hoppas vi ses där – till dess önskar jag er alla en riktigt härlig
och avkopplande sommar!
Varma hälsningar!

Sten Göransson
Ordförande i FSS
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NORDISK PARKKONGRESS 2014
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.
Detaljerat proram och en anmälningsblankett nås via Moviums hemsida: www.movium-slu.se
Min förhoppning är att när ni lämnar Malmö efter kongressen kommer ni att bära med er
massor med nya idéer och upplevelser som ger inspiration och kraft att fortsätta arbeta för en
grönare stadsmiljö.
Välkomna till Nordisk parkkongress 2014 och till Malmö stad!
Bästa hälsningar!

Sten Göransson
Ordförande i FSS

nordisk parkkongress
Malmö 20–22 augusti 2014

SÖDRA HAMNPLAN I LULEÅ OCH
KRONPRINSESSAN VICTORIA

Text och bild: Michael Öhman
Södra hamnplan i Luleå har sedan staden grundades fungerat som en av Luleås viktigare inlastningshamnar. Själva hamnverksamheten samordnades med Stålverket SSAB:s verksamhet och flyttades ut till Viktoria-hamnen vid mitten av 1900-talet.
Ett bostadsområde uppfördes på den östra delen i slutet på 1980. Under många år diskuterades hur hamnplanen skulle användas och 2010 färdigställdes en detaljplan för området. Nu
har södra hamnplanen byggts om till ett nytt torg, park- och evenemangsområde med plats för
turbåtar sommartid och is- och snöaktiviteter vintertid och invigdes den 22 augusti 2013.
Projektets syfte har varit att skapa ett trevligt och attraktivt område där folk vill vistas. Det ska
finnas möjlighet att arrangera olika saker året runt, då området är välutrustat med flera uttag
med el för olika ändamål och en belysning som går att anpassa på olika sätt.
Den stora hamnkranens formspråk har på ett naturligt sätt blivit ett genomgående tema för
gestaltningen av hamnplanen. Redan när man kommer till området från någon av de norra
entréerna vid varvsleden eller från kajsidan, möts man av de specialutformade masterna som
inspirerats av hamnkranen och ska förstärka känslan av att vi befinner oss på en hamnplan.
Granitmurar, små- och storgatstensytor, betong i kombination med densiphalt (densit inblandad i asfaltsgrus) och cortenstål förstärker hamnplanens tidigare användning. Ljussättningen
av Södra hamnplan skapar en bländfri, trygg och stämningsfull belysning av hamnplanens
olika rum. En balanserad ljussättning som lyfter hamnplanen och inte förtar och dränker omgivningarna i en kompakt ljusmatta. Man kan en sen höstkväll uppleva månskenets glitter
över Stadsfjärdens vatten. Designade armaturer med energieffektiva ljuskällor och reflektorer
som bländfritt distribuerar ljuset där det behövs. Designade belysningsstolpar/master där även

stolpen i sig är ljussatt för optisk vägledning av gångstråk och inramning av ytor. I belysningsanläggningen har även eluttag integrerats i belysningsstolpar och pollare, därmed tillgodoses
behovet av eluttag enkelt vid olika evenemang.

Korta fakta
Byggtid: Maj 2009 augusti 2013.
Utförare: Tekniska förvaltningen Luleå kommun.
Entreprenör: Nåiden bygg AB.
Konsult; Temagruppen, KFS och WSP.
Sammanlagd budget: 85 miljoner exklusive Hamnkranen.
Kabelrör: Cirka 7 kilometer kabelrör har använts.
Belysningsarmaturer: 213 st.
Vattenkonst: En stor vattenränna som samlar upp dagvatten och går diagonalt genom torgytan. Här kan olika installationer med vattenkonst, ljud och ljus läggas in.
Vattenflöde: pumpen för vattenrännan i torgytan kommer att pumpa ca 300 l vatten per minut
för att ge ett permanent vattenflöde i rännan.
Gatsten: Sammanlagt har det lagts 4.376 m2 smågatsten och 1.460 m2 storgatsten vilket innebär att det totalt gått åt cirka 600.000 gatstenar
Metallmängd: Ca 45 ton metall har använts i form av armering, murar och friser.
Torgyta: ca 3.000 m2, ska kunna användas till olika arrangemang året runt.
Vågbrytaren: Ligger vid turbåtsangöringen, är 110 m lång och 4 m bred och ska även kunna
användas som gångväg ned till isbanan under vintern.
Tillgänglighetsanpassning: Det finns ledstråk till samtliga ingångar till fastigheten och runt

ingångarna kommer det även vara kontrasterande färger att tydliggöra dessa. Vågbrytaren är
tillgänglig året runt för alla via ramper.
Växter: Tallar, Pinus silvestris, samt vårtbjörkar, Betula verrucosa, ramar in området.
Övriga växter består av lågväxta buskar och perenner.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria invigde Södra hamnplan
Torsdag den 22 augusti klockan 16.00 anlände Ostindiefararen Götheborg till Luleå. Med ombord fanns H.K.H. Kronprinsessan Victoria som invigde den nya Södra Hamnplanen.
Det var Luleå kommun
tillsammans med det
internationella transportföretaget Greencarrier, som har möjliggjort
Ostindiefararen Götheborgs och Kronprinsessans besök och inviga
den nya Södra hamnplanen som ett nytt centralt
torg, park, och evenemangsområde.
Under inseglingen till
Luleå deltog Kronprinsessan Victoria i samtal
tillsammans med representanter från ostindiefararen Götheborg, Greencarrier, Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå
kommun. Samtalen handlade om miljöhänsyn i modern logistik, miljösituationen i Bottenviken och skärgårdsutveckling i Luleå skärgård.
Det var tidigt i maj som ostindiefararen Götheborg inledde European Tour 2013 – ett fyra månader långt äventyr som har sträckt sig genom nio länder och sjutton städer runt om i Europa.
Luleå är turnéns femtonde hamnstopp och det absolut nordligaste.
¬– Det är en stor ära för oss att få ta emot Götheborg och att vi tack vara skeppets besök även
fått den nya södra hamnplanen invigd av Kronprinsessan Victoria. Det är stort för Luleå och
för hela regionen, sa Karl Petersen, kommunalråd Luleå kommun.
Ostindiefararen Götheborg är en replik av den ostindiefarare med samma namn som 1745 gick
på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. År 1995 påbörjades bygget av
ostindiefararen Götheborg och hon stod klar åtta år senare.
Vid invigningen sattes en minnesplakett på plats.

Plaketten med
Kronprinsessan Victorias namnteckning, som hon tillsammans med kommunalrådet Karl Petersen lade
ner under portalen ”Porten mot havet” vid invigningen.

Plaketten är graverad i Luleå och består av järn från SSAB. Konstruktionen är en 700 mm
underplatta och själva den graverade plattan är på 300 mm som svetsats samman för att stå
stadigt på plats.

Invigning i fyra dagar
Invigningen av Södra Hamnplan varade i fyra dagar. Det nya evenemangstorget fylldes av strålande sol och glada, nyfikna besökare som flanerade, lyssnade till musikalisk underhållning,
fikade och besökte ostindiefararen Götheborg. På scenen varierade musikstilen med allt från
Rockabilly till finstämda pärlor från musikalen Kristina från Duvemåla och Chess. För barnen
fanns karusell och hoppborg och av knallarna på plats bjöds allt från morötter till klänningar
till försäljning. Vid avfärden spelade Hemvärnskåren stämningsfull musik.

NGSA-UTMÄRKELSE TILL
TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
Motivering till utmärkelsen:
GÖTEBORG

Trädgårdsföreningen är en väl förvaltad historisk
park med ett modernt tilltal. Mitt i centrala Göteborg
ligger denna bärare av trädgårdskultur som en tidlös
pärla lätt åtkomlig för både ortsbor och resande.

2014-04-03

Pressmeddelande
Trädgårdsföreningen får nordiskt kvalitetspris

Trädgårdsföreningen får idag ta emot kvalitetspriset Nordic Green Space Award. Utmärkelsen
motiveras bland annat med att parken är en tidlös pärla med ett brett spektrum av
trädgårdsupplevelser.

Med stort engagemang vårdar och utvecklar parkens
förvaltare och skickliga trädgårdsmästare denna
stadspark, framväxt under 1800-talets senare del efter engelska och tyska förebilder. Trädgårdsföreningen erbjuder ett brett spektrum av trädgårdsupplevelser och är samtidigt en självklar del av det moderna
evenemangsbaserade 2000-talet.

Nordic Green Space Award är ett nordiskt kvalitetspris som delas ut till parker och grönområden. Det
är en domarkommitté som bedömer utifrån flera kriterier.

Trädgårdsföreningen med sitt ståtliga palmhus är ett
givet besöksmål för människor från hela Göteborgsregionen och från andra delar av Sverige och världen.

-

Malin Löfstrand, ansvarig trädgårdsmästare
och Lisa Brunnström, evenemangsledare

Huvuddomare: Karin Qwarnström, Landskapsingenjör, Ramböll
Domare: Kerstin Sköld, Stadsträdgårdsmästare, Järfälla kommun
Domare: Kerstin Teutsch, Landskapsarkitekt, Teutsch landskapsarkitekter AB
Lekmannadomare: Bo Jönson, Naturskyddsföreningen Göteborg
Mia Manfredsson gjorde det lätt för domargruppen i deras arbete.
På följande sida kan du läsa hur Göteborg presenterade sin NGSA-utmärkelse.

-

Vi är väldigt stolta och tar med stor glädje emot denna utmärkelse. Jag är glad att tillsammans
med mina kollegor, både trädgårdsmästare och evenemangspersonal, få arbeta i och utveckla
Trädgårdsföreningen som historisk park, säger Mia Manfredsson, chef för Trädgårdsföreningen.

Belönas som andra park i Sverige
Trädgårdsföreningen är den andra parken i Sverige som får ta emot priset. Hagaparken i Stockholm
var den första som fick förra året. Utmärkelsen delas ut i Helsingborg idag, den 3 april.
Vi ser fram emot juryns utvärdering med synpunkter på hur vi kan förbättra både den dagliga
skötseln av parken och utveckla den för framtiden. Ansökningsprocessen har gett oss tillfälle att
reflektera över vårt uppdrag att erbjuda våra besökare en minnesvärd upplevelse och att
förvalta en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker i hjärtat av Göteborg, säger Mia
Manfredsson.

Motiveringen till kvalitetspriset:
”Trädgårdsföreningen är en väl förvaltad historisk park med ett modernt tilltal. Mitt i centrala
Göteborg ligger denna bärare av trädgårdskultur som en tidlös pärla lätt åtkomlig för både ortsbor
och resande.
Med stort engagemang vårdar och utvecklar parkens förvaltare och skickliga trädgårdsmästare
denna stadspark, framväxt under 1800-talets senare del efter engelska och tyska förebilder.
Trädgårdsföreningen erbjuder ett brett spektrum av trädgårdsupplevelser och är samtidigt en
självklar del av det moderna evenemangsbaserade 2000-talet.
Trädgårdsföreningen med sitt ståtliga palmhus är ett givet besöksmål för människor från hela
Göteborgsregionen och från andra delar av Sverige och världen.”
Mer information: http://nordicgreenspaceaward.com
För mer information:
Lisa Brunnström
Evenemangsledare Trädgårdsföreningen
Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad
Telefon: 031-365 57 47
E-post: lisa.brunnstrom@ponf.goteborg.se
Malin Löfstrand
Ansvarig trädgårdsmästare, Trädgårdsföreningen
Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad
Telefon: 031-365 58 59
E-post: malin.lofstrand@ponf.goteborg.se

Foto: Hanna Källberg
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I slutet av augusti 2013 tilldelades Hagaparken i Solna den första svenska utmärkelsen inom
NGSA. Hittills har totalt tio NGSA-utmärkelser utdelats varav fem har gått till parker i Danmark, tre till Norge och nu två till Sverige. Nu hoppas vi på att fler svenska parker och grönområden kommer att söka utmärkelsen och bli certifierade.
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 parksektorn, både i ett nationellt och i ett nordiskt perspektiv.

Foto: Cinna Axelsson 				

TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN I GÖTEBORG – EN LITEN EN BILDKAVALKAD

FÅR DIN PARK NÄSTA NGSA-UTMÄRKELSE?

Ni som är intresserade gå in på FSS hemsida, www.stadstradgardsmastare.org, där mer information finns om NGSA ansökningsförfarande genom nedladdningsbar broschyr och handbok. Handboken kan du komma direkt till via den här länken:
http://www.stadstradgardsmastare.org/pdfdok/ngsahandbok2013.pdf
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REGIONALA FSS-TRÄFFAR
Stockholmsområdet
Regionen kommer ha en träff 2014 med Botkyrka och Monicka Josefsson som värd.

Kallelse och Dagordning till
ÅRSMÖTE 2014-08-22
TID:
PLATS:

Fredagen den 22 augusti 2014 kl. 14.15 – 15.30
Malmö högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

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, om det inte redan är gjort under kongressen
8. Utdelning av Kommunpriset, om det inte redan är gjort under kongressen
9. Verksamhetsberättelse och Bokslut för 2013
10. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013
12. Val av styrelse och revisorer för åren 2015-2016
13. Val av valberedning för 2015
14. Presentation av förtroendevalda
15. Avtackning av avgående förtroendevalda
16. Fastställande av medlemsavgift, abonnemangsavgift och årsavgift för kommersiella
företag för 2015
17. Fastställande av arvoden och traktamenten för 2015
18. Budget för 2014 och ekonomisk rapport
19. Mål och fokuspunkter i föreningen
20. Presentation av verksamhetsplanen
21. Nordic Green Space Award
22. Rapporter
A. Nordisk samverkan
F. Platser för kommande kongresser
B. Nya medlemmar
G. Regionala träffar
C. Samarbetspartners
H. Dalecarlicabladet
D. IFPRA
I. Hemsidan
E.
Premiering av examensarbeten
J. Parkenkät
23. Frågor till och från medlemmar
24. Övriga ärenden
25. Avslutning
Välkomna!
Sten Göransson
Ordförande

Sven-Olov Orback
Sekreterare

Västsverige, Skåne, Småland/Blekinge, och Norrland har regelbundna träffar.
I Norra Götaland samt Uppland/Dalarna hoppas styrelsen att medlemmar i de regionerna
etablerar regionala nätverk.

Foto: Sven-Olov Orback

Mediagruppen, som består av Sten Göransson i Malmö, Lotta Johansson i Linköping,
Sven-Olov Orback och Bertil Falkenström i Malmö, vill önska alla i FSS

En Riktigt Skön och Avkopplande Sommar!
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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

SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE
Nu finns vi på Facebook! Gå med i gruppen! Då kan du ta

del av diskussionerna eller bidra med tips och idéer.

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

www.stadstradgardsmastare.org
info@stadstradgardsmastare.org
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