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God Jul
Här kommer en julhälsning från oss
alla i FSS Styrelse. Vi efterlyste fina
vinterbilder från er och här kommer
ett axplock av alla inkomna bilder
och berättelser.
Hoppas ni alla haft ett bra 2015 och
att 2016 blir minst lika bra!
God Jul och Gott Nytt år önskar
FSS Styrelse

Östersund
Foto: Nicole Lindsjö

Första advent varje år invigs Sveriges
Julgran® utanför Rådhuset i Östersund
efter mycket hemlighetsmakeri kring hur
och av vem granen smyckats. Under
årens lopp har en rad kända personer
pyntat granen och det har varit allt från
glitter och glamour till hårdrock. När
Sveriges Julgran® för nionde året i rad
står framför Rådhuset i är det Östersunds
FK (fotbollslaget) som står för designen.
Bakom arrangemanget står Östersunds
kommun och Lions Club Brunkullan.
Syftet med granen är att samla in pengar
till välgörande ändamål.
Läs mer på www.julgranen.eu/

Gislaved
Foto: Ulrika Frimodig Lust

Nu har rondeller, torg och andra centrala platser i vår kommun fått tillfälligt besök av
änglar, vise män och åsnor.
Det är kommunens parkavdelning vid tekniska kontoret som varje år smyckar ut rondeller, torg och
andra platser i kommunens orter.
På vår hemsida måste vi informera om att dessa utsmyckningar ska ses på avstånd. Att det kan
vara förenat med livsfara att springa över vägen och in i rondellen, vilket vi avråder från. Det kan
tyckas märkligt att vi behöver skriva denna uppmaning på vår hemsida. Men våra besökare riskerar faktiskt sina liv när de vill ta närbilder på våra uppskattade utsmyckningar.
Figurerna är byggda på stålstativen för blomsterkuber
bland annat, flugsvamparna är uppochnervända
oaskrukor. Idéerna kläcker parkarbetarna tillsammans
och under byggnationen utvecklas figurerna till personligheter.
”Man tager vad man haver” och med lite fantasi och stor
kretivitet så går de loss och bygger. Nästan hela tekniska
engagerar sig i bygget, det ska hämtas ris och köras ut.
Vi får mycket beröm och glada tillrop både när de ställs på
plats i rondellerna men även via samtal, facebook och TyckTill.
Ulrika Frimodig Lust
Stadsträdgårdsmästare i Gislaved

Norrköping
Foto: Mattias Lindh

Under de mörkaste månaderna december och januari lyser Norrköping upp som aldrig förr.
Norrköping kommer fyllas med spektakulära ljusinstallationer, skapade av konstnärer runt om i
världen. Inspiration har hämtats från den framgångsrika Amsterdam Light Festival som också är
en samarbetspart till festivalen. Norrköping Light Festival har sin premiär 5 december, och håller
på till den 31 januari. Med Industrilandskapet och strömmen som en pulsåder och konstverken
som grundpelare tillsammans med kringaktiviteter kommer vi att få uppleva en ljusfestival utöver
det vanliga.
Varmt välkomna till en ljusupplevelse i Norrköping!
Sofia Backman,
Marknadskoordinator på Upplev Norrköping AB

Lund

Text och foto: Mats Andersson Espling

Bilden ovan är från ett av våra samarbeten
med Lunds konst/designskola. Julen 2013 fick
konstskolans elever göra ljusinstallationer vid
Kungsgatan, en kort liten gatstump mellan
Stortorget och Krafts torg. Den här bilden
föreställer Liberiets vägg mot Kungsgatan där
bilder av stjärnor och nebulosor projicerades.
Årets julträd, en ek. Tidigare
var det en stor alm som var
ljusträd, men den dukade
under för almsjukan någon
gång i början av 2000-talet.

Detta träd är från ett annat av våra samarbeten med
Lunds konst/designskola. Den här gången släppte vi
lös deras elever i Stadsparken. På bilden är det en
vresek som har blivit ljussatt. Det döljer sig dessutom ett rökaggregat i buskarna för att bättra på den
trolska stämningen.

Änglarna har prytt en
rondell på Väster varje jul
sedan 2011. Ett år
lyckades en av dem
rymma, men påträffades
par kvarter därifrån.

Båstad
Foto: Jenny Hertsgård
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För 12:e gången erbjuder
						Julstaden Göteborg ett brett
						
utbud av upplevelser,
					
traditionsrika och moderna jul
				
marknader och inte minst en vacker
formgiven ljussättning av staden.

				
Det tre kilometer långa ljusstråket går från
				
centrala hamnen längs Avenyn via
				
Götaplatsen och bort till Jul på Liseberg,
Sveriges största julmarknad. Här bjuds på oväntade och vackra
upplevelser av ljus och färg i formgivna installationer på husfasader,
träd och gator. Med passion som årets tema kan du förvänta dig bland
annat röda toner och ljus i form av hjärta.
Den 13 november tändes de första vita ljusen i form av ljusgranar. Den
20 november öppnade Jul på Liseberg. Den 4 december sker den
festliga upptändningen av ljusstråket. Då lyser alla stadens
ljusinstallationer vilket väcker byggnader, broar och träd till liv.
Ljusstråket lyser fram till den 10 januari.
Affärer och butiker längst ljusstråket, och även många av de som ligger
i närheten av ljusstråket, har öppet alla veckans sju dagar. Det finns,
utöver Liseberg, många julmarknader runt om i centrala staden och i
Göteborgs omnejd. Julbord serveras på många av stadens restauranger från och med mitten av november.
Helena Bjarnegård,
Stadsträdgårdsmästare Göteborg stad
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