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Framgång föder framgång
Kära kollegor!

Ännu en trevlig och givande kongress har genomförts. I år i Katrineholm. Det var roligt att vi även i
år var över 100 deltagare. Det är bra för en förening med runt 200 medlemmar, även om vi ju alltid
vill uppmuntra ännu fler att ta tillfället i akt att delta och träffas. Det är alltid givande att kunna ta del
av varandras idéer och framgångar, stora som små.
I år var en av huvudpunkterna i programmet just frågeställningen kring vad som gör en parkförvaltning framgångsrik. Tre yngre och tre äldre (seniora) stadsträdgårdsmästare, delade med
sig av sin energi och erfarenhet under seminariet, ackompanjerade av friska idéer från tre kloka
representanter från akademin. Det bjöds på många goda, kloka tankar och tips. Det pratades om
vikten av glada och kunniga medarbetare, vikten av att synas och att ha politikerna med sig. Att ha
visioner och strategier att gå efter (läs mer om de medverkande och vad som sades under
x-talken på hemsidan under fliken föreningen och dokumentation).
Jag slås ännu en gång av hur grundläggande det är att vi verkligen värnar om den gröna
kompetensen och yrkesskickligheten inom våra förvaltningar. Om vi gör saker som vi är bra på,
professionellt och med god kvalitet, så gillas det av kommuninvånare och besökare, vilket får
uppmärksamhet, vilket politikerna ser, vilket gör att vi kan känna oss stolta, kan få mer resurser,
vilket gör att vi kan hitta på fler bra saker - en positiv spiral är igång. Om vi förvaltar detta väl ger
det långsiktig och långvarig framgång för parkförvaltningen och för kommunen. Under kongressen
klev en förtroendevald fram och konstaterade att det parkförvaltningen gör syns, och det är bra, för
det ger kommunen chansen att visa upp sig på ett positivt sätt.
Att visa upp vad vi gör är angeläget, och det är roligt att det är flera av er som anammat vår
uppmaning på årsmötet att skicka in ”snackisar” och fina och roliga bilder på sådant ni gör till
vardag och fest runt om i landet. Många fina blomsterbilder från den gångna sommaren har vi fått,
vilka ni får se ett axplock av här i bladet. Ni får också se årets alla pristagare, framgångsrika
personer och kommuner som gör något bra för oss alla i branschen.
Så vad så god, ett Dalecarlicablad med mycket framgång i. Hoppas det ger mersmak och att vi får
in fler trevliga och intressanta inslag från er medlemmar även till nästa blad. Var inte blyga!
Ha det gott, framgång i stort och smått,
önskar

Nicole Lindsjö
Ordförande

Snackisar!

Sommarblomsbilder och händelser
från vårt avlånga land

Vallentuna
Foto: Nicole Sundin

I år var temat Midsommarnattsdröm i
Vallentuna. Färger och nyanser gick i
vackert blått, silvrigt, vitt och lila.
Sommarblommorna bestod bland
annat av kanna, jätteverbena, salvia,
lobelia, sommarljus och hängpetunia.
Sommarblommorna placerades ut i
urnor och växtmoduler inför midsommarveckan, så att invånare och besökare
kunde njuta av dem hela sommaren. De
har varit väldigt uppskattade av våra
kommuninvånare berättar parkingenjör
Nicole Sundin

Mölndal

Foto: Marie Sundberg

I Mölndal har vi under flera år arbetat
med sommarblomplanteringar efter
tema och detta år hade vi tema
Gosedjur, berättar landskapsarkitekt
Marie Sundberg. Tanken var att ha mjuka
installationer som kompletterar
växtligheten och blomning i varma färger
som orange/gult/rött. De varma färgerna
skulle symbolisera Närhet,
Trygghet och Kärlek. Vilket förstärks i
rabatterna som exempelvis utformats i form
av en kram. Vi har använt syntet-päls/textil
och klätt in saker i anslutning till
planteringarna som vanligtvis är hårt eller
spetsigt och gett det ett mer mjukt och gosigt
utseende säger Marie.

Stockholm

Foto: Erik Jondelius & Lennart Johansson

Erik Jondelius som arbetar med
sommarblomsprogrammet i
Stockholm delar med sig av några
foton från Stockholms sommargågator, Rörstrandsgatan och
Swedenborgsgatan. Sommargågatorna är gator som under
sommaren görs till gågator från
ungefär mitten av maj till sista augusti.
Resterande del av året är motorfordonstrafik tillåten som på en vanlig
gata. När en gata blir sommargågata
tas de längsgående parkeringsplatserna bort, parkering för rörelsehindrad behålls och på parkeringsytan
kan istället något annat ske. Många
restauranger söker polistillstånd för att
använda den uppkomna ytan till en extra
uteservering. Bilderna visar att det blir
många uteserveringar och en ljummen
sommarkväll är det nästan som en
kontinental stämning på sommargågatorna
– lite som att sitta på ett spanskt torg! Från
stadens sida sätter vi ut offentliga möbler,
träd och växter så att sommargågatan
upplevs som trivsama och så att den som
inte vill behöver betala för att kunna sätta sig
ned på sommargågatan och ta del av
atmosfären, kan göra det.

Haninge

Foto: Petra Lindvall

I infarten mot Handen blommade
två refuger i år. Uppmärksamheten i
sociala medier slog alla rekord,
säkert 500 000 visningar.
Fröblandingen är helt utan gräs och
består enbart av blommande växter,
bl a vallmo, färgsporre, rudbeckia och
klint. Den är komponerad för att ge en
lång fin blomning med associationer
till idylliskt blommande fält hälsar Petra
Lindvall som är Stadsträdgårdsmästare i
Haninge kommun.

Lycksele
Foto: Lisa Norberg

I år har Lycksele kommuns
Gatu-Parkenhet tillsammans med
kommunens samiska koordinator
inspirerats av de samiska färgerna
i våra sommarblomsplanteringar!
Samerna är och har alltid varit ett
naturfolk och urnorna i centrum har
namnen efter vad de samiska
färgerna symboliserar. Gult Solen, blått
Vatten, rött Elden och grönt Naturen.
Färgerna har sitt ursprung från den
traditionella samiska dräkten. Förr i tiden
var Lycksele en mycket viktig knutpunkt
och samlingsplats för samer i norra Sverige. 2010 blev Lycksele samisk
förvaltningskommun och arbetar frekvent
för att alla ska känna att Lycksele är en del
av Sápmi. Tillsammans har vi
inspirerats och knutit an det samiska i våra
sommarplaneringar och uppmärksammat
budskapet med skyltar på svenska och samiska. Vi vill att alla ska känna att de är en del
av Sápmi!

Höganäs
Foto: Carola Mooe

Vi har väldigt fina sommarblomsplanteringar här i Höganäs säger
Carola Mooe, parkingenjör i Höganäs.
Vi lånar in Rigmor Celander för att
göra 3 st rundlar åt oss. Vi har även vår
egen personal Marie-Louise Jakobsson
som gör våra urnplanteringar. Årets
tema var författare Shakespeare och
Harry Martinsson. Vi har även gjort en
maptour så man hittar till alla sommarblommor och vad de innehåller för sorter.I
somras hade vi en heldag för sommarblommorna som vi döpte till Flower Power.
Det var blomsteraffärer, föreläsare, biodlarföreningen, Greenkidz, musik och sång
samt att vi hade ett minitåg som gick runt i
staden och körde förbi alla sommarblomsplanteringar. Det fanns även kaffe och
kaka att köpa.

Örebro

Foto: Karin Andersson

I Örebro har man haft en mycket
uppskattad lökplantering i
Stadsträdgården. Under året har man
även byggt en ny pergola i
Stadsträdgården.

Nominerade till Siennapriset 2016
2016 är inte de stora gesternas år när det gäller landskapsarkitektur. De nominerade till
Sienapriset, Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitekturprojekt, är alla små sett till
skala. De fyra som kan vinna årets Sienapris är en kaj, en park, en strand och en innergård.
Frodeparken i Uppsala

Foto: Göran Ekeberg

Strömkajen i Stockholm

Foto: Johan Dehlin

Tullhusstranden i Simrishamn

Foto: Werner Nyström

Ulls Hus i Uppsala

Foto: Åke E:son Lindman

Text & foto: Helena Bjarnegård

Nordens främsta parker som inspiratörer och initiativtagare till en grönare värld
Göteborgs Lustgårdar har skapat ett nytt koncept för att samla ihop fler av de initiativ och starka
gröna upplevelser som staden och regionen erbjuder. Gothenburg Green World sträcker sig över
ett helt år med hög ambitionsnivå att erbjuda inspiration till ekologisk odling och livsstil; med de
främsta parkerna i Norden som initiativtagare och kreatörer.
Huvudmännen bakom satsningen är park-och naturförvaltningen Göteborgs stad, Gunnebo slott
och trädgårdar, Mölndals stad, Göteborgs Botaniska trädgård i Västra Götalandsregionen,
Liseberg och Göteborg & Co.

Utställningen är inte slut än. Gå in på www.gothenburggreenworld.com för att läsa mer och se kalendarium.

Jonsereds trädgårdar i Partille, Växtrum i Lerum, Råda säteri i Härryda kommun och Tjolöholms
Slott i Kungsbacka kommun är samverkanspartners i projektet och tillsammans skapar och
erbjuder vi Nordens främsta trädgårdsdestination.
Ett helt år av gröna upplevelser i Nordens främsta parker – det är vad Gothenburg Green World
2016 handlar om. Massor av programpunkter och fantastiska utställningar genom samtliga
årstider. Precis som samerna i norr har sina åtta snösäsonger, har trädgårdens år åtta säsonger
av grönt; Vårvinter, vår, försommar, sommar, sensommar, höst, senhöst och vinter.
Mycket har hänt under året och fortsätter att hända. Liseberg har byggt en helt ny trädgård,
Gunnebo har satsat på landart och påbörjat byggnation av ett nytt orangeri, Botan inledde hela
året med en vårlöksutställning och fortsatte sedan med landart, Trädgårdsföreningen har varit värd
för en internationell fotoutställning, haft en irisutställning med mera och i december kommer
Gunnar Kaj och gör installationer i Palmhuset.
I centrala Göteborg förvandlades paradgatan Kungsportsavenyn till en grönskande gata mellan 4
juni och 7 augusti med hjälp av ett stort antal popup-parker. Som ett pärlband bildade de ett stråk
upp mot Götaplatsen och Poseidon, som då stod ”i det gröna”. Temat för utställningen på
Götaplatsen och popup-parkerna längs Avenyn var grön stadsutveckling. För att kunna bygga en
tät och grön stad och möta klimatutmaningen behövs en genomtänkt grön stadsplanering. Stadens
gröna strukturer bör planeras både utifrån sociala och ekologiska aspekter: de offentliga platserna
ska bidra till ett rikt och hälsosamt stadsliv såväl som till ett rikt växt- och djurliv och
ekosystemtjänster. Under cirka nio sommarveckor kunde besökare hitta inspiration och nya idéer
till detta, mitt i Göteborg, eller bara strosa längst paradgatan och njuta av blommor och växtprakt.
Nu återanvänds materialet från pop-up parkerna runt om i staden i olika projekt.

Katrineholm välkomnade alla
kongressdeltagare till tre heta dagar
Text: Marie Larsson
Foto: Daniel Hjalmarsson & Marie Larsson

Under en ”Get Together” kväll och två heldagar var Katrineholm värd för den årliga
konferensen för Sveriges Stadsträdgårdsmästares förening. Det bjöds på tropisk sommarvärme och välarrangerade dagar. Slottsbesök, intressanta föreläsningar, X-talk och mingel
varvades med utställarbesök. Kongressen avslutades med en härlig stadsvandring.
Kongressen i Katrineholm började på onsdagskvällen med en busstur till Ericsbergs Slott, beläget
strax utanför Katrineholm. Sensommarkvällen med sol och värme bjöd på en fin start av
kongressen. Deltagarna visades runt av VD´n Patrik Andersson och Slottsträdgårdsmästaren
Rickard Saxvold. Patrik Andersson berättade på ett fängslande sätt historien bakom Ericsbergs
Slott därefter blev det en vandring i slottets barockträdgård tillsammans med slottsträdgårdsmästaren som talade om trädgårdens förvandling på genom århundradena fram till dagens
utseende. Kvällen avslutades med en välsmakande viltbuffé som avnjöts i det renoverade stallet,
som numera innehåller en mysig matsal.
Nicole Lindsjö, ordförande i FSS, Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm
och samhällsbyggnadschefen Lars Hågbrandt hälsade alla välkomna till två fullspäckade dagar i
Katrineholm. De två dagarnas moderator
Juryns motivering till examenarbetspriset:
Lars Fredriksson höll ihop programmet som
på torsdagen startade med ett föredrag om
Landskapsarkitekterna Rebecka Olsson och Linn
Landskapskonvensionen. Anders Hedlund,
Svahn tilldelas Föreningen Sveriges Stadsantikvarie på Riksantikvarieämbetet, berättade
trädgårdsmästares examensarbetspris 2016 för
om vad som hänt sedan Landskapsarbetet Gröna stråk i Rotebro - en sociokonvensionen antogs för 16 år sedan.
ekologisk stadsutveckling. Rebecka och Linn får
Förmiddagen fortsatte med att landskapspriset för att på ett inspirerande och pedagogiskt
arkitekt Thorbjörn Andersson från Sweco
sätt visat på hur en stadsdel kan bli mer hållbar
berättade om olika projekt. Thorbjörn visade
ur ekologiska och sociala perspektiv genom en
också vilka de 10 viktigaste punkterna vid
välgenomtänkt och sammanhängande grönstruktur.
omgestaltning av en plats är. Under
Ämnet är synnerligen aktuellt och visar på
förmiddagen gavs det också tid för utställarnödvändigheten att i arbetet med grönstruktur
besök tillsammans med fika. Innan lunch
tänka i olika skalor. Samt att små insatser kan ge
delades priset ut för Årets examensarbete. I år
stor effekt både på specifika platser och i
har det tilldelats två studenter, Rebecka Olsson
det större perspektivet.
och Linn Svahn.

								Torsdagens eftermiddag innehöll x-talk
								mellan yngre, äldre och akademin. Temat
								
för dagens x-talk var ”Vad gör en park								förvaltning framgångsrik?”. De yngre
								 företräddes av Anna Wejde, stads								trädgårdsmästare i Norrköping, Poa
								Collins, stadsträdgårdsmästare i Täby
								och Pernilla Johansson, stadsträdgårds
								mästare på Gotland. De äldre
								representerades av Lars Hågbrandt,
								Gunnar Mattson och Zandra Nordin, alla tre
								tidigare stadsträdgårdsmästare. När det
								var dags för akademin att äntra scenen
								var det Lars Johansson och Carola Wingren
								från SLU och Thorbjörn Andersson från
								Sweco som berättade sina tankar om hur
								en parkförvaltning blir framgångsrik.
Dagens program avslutades med att Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare i Göteborg,
berättade om sin medverkan i en av grupperna som arbetat med förslag till ny politik för arkitektur,
form och design. Utredningen går under namnet Gestaltad livsmiljö.
Innan kvällens gemensamma middag som intogs på Stadshotellet i Katrineholm invigdes också
två konstverk. Det var konstverken ”Hemljus” i Vasaparken och ”Varje dag” i Vasatunneln som fick
se dagens ljus. Under middagen delades Dalecarlicapriset och kommunpriset ut. Årets
kommunpris gick till Gävle kommun och Dalecarlicapriset gick till Tomas Lagerström.
Läs också artikeln om Boulognerskogen länge fram i bladet.
Juryns motivering till kommunpriset:
Gävle kommun. Samhällsbyggnad Gävle, tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2016 för Boulognerbadet i Boulongnerparken i centrala Gävle. Genom
ett välgestaltat nytt offentligt bad har Gävlebornas gröna oas, Boulognerskogen, fått ytterligare
en målpunkt och en ny samlingsplats för alla åldrar, Gävles nya stadsbad ritat av Tengbom
arkitekter AB, har gett nytt liv åt en tidigare slumrande del av parken. Projektet har genomförts
med en hög ambition och en utpräglad känsla för detaljer. Platsens naturliga höjdskillnader
har utnyttjas för att skapa en terrasserad läktare vid volleybollplanerna och multifunktionella
soldäck skapar ytterligare sittplatser. God tillgänglighet har varit ett ledord och tillgänglighetstanken genomsyrar hela anläggningen.

									Fredagen fortsatte med tryckande
Juryns motivering till Dalecarlicapriset:
									värme
och föreläsningar på
									förmiddagen. Cecilia Liljedahl,
Årets Dalecarlicapris tilldelas landskapsarkitekt Tomas
									projektledare
för Gothenburg Green
Lagerström
för
hans
arbete
som
drivande
kraft
inom
									Word, berättade om projektet som
projektet E-planta, som syftar till att säkerställa kvalitet,
									pågått
i och runt om Göteborg.
art/sortsäkerhet och klimatanpassning av det växt									Göteborgsregionen
har arbetat med
material
för
svenska
förhållanden
som
saluförs
i
svenska
									trädgårdsutställning år 2000, år 2008
plantskolor. E-plantsystemet har fått stor genomslags									och
nu igen 2016. Utställningen har
kraft
både
inom
den
svenska
plantskolenäringen
och
									genomförts av en rad parter i
projektering, anläggning och förvaltning. Tomas
									regionen.
Ledord för utställningen har
Lagerström har under åren arbetat intensivt med att
									varit
delaktighet, hållbarhet, lust och
informera allmänheten och branschen om växt									inspiration.
Utställningen har handlat
utveckling och om E-systemet. Han har författat ett stort
									om
långsiktigt hållbar stadsutveckling
antal artiklar och faktablad i ämnet i alla relevanta
									och
om att skapa attraktiva platser att
branschtidskrifter,
deltagit
i
mässor
med
montrar
och
									bo, leva och verka i samt att besöka.
seminarier samt medverkat i ett stort antal kurser.
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med
									Några
av höjdpunkterna har vari
detta pris tacka för ett värdefullt bidrag till utvecklingen
									vårlöksutställning
på Göteborgs
av
växtanvändningen
i
kommunal
parkverksamhet
i
									botaniska och pop-up parkerna längs
Sverige.
									
Avenyn.
Förmiddagen fortsatte med att Carola Wingren professor på SLU frågade sig ”Hur många urbana
nyanser av grönt vill du räkna till?” Carola har tillsammans med studenter undersökt begreppen
täthet och grönska. Vad gör grönskan med oss och med staden? Vad gör grönskan för nytta? Hur
pratar vi om grönska? Resultatet finns i boken ”Urbana nyanser av grönt. Boken finns att ladda ner
som PDF på Moviums hemsida.

Även idag var det avbrott för fika och utställarbesök. Efter detta var det dags för Truls Olin som är
konst och kulturchef i Katrineholms kommun. Truls berättade mer om Katrineholms satsning på
offentlig konst i det offentliga stadsrummet. Att gå utanför vår trygghetszon, det är det konst i den
offentliga miljön handlar om anser Truls. Exempelvis är Pinocchio statyn i Borås. När skulpturen
kom var många upprörda men opinionen svängde och nu är den en identitet för Borås. De
vandrande husen i utkanten av Katrineholm är ett annat exempel på detta fenomen. Konst kan
användas för att stärka varumärket.

										Innan lunchavbrottet så var
										det dags för Landet Runt. Där
										berättade Liv Sonntag,
										stadsträdgårdsmästare i
										
Varberg om arbetet med temat
										”Simma, lek och svärma i
										
Varberg”. Arbetet har varit ett
										
led i att Varberg blev årets
										stadskärna 2016. Utemiljön är
										en viktig parameter i detta
										arbete.
										
Parkerna i Varberg är till för
										upplevelser. I de offentliga
										miljöerna ska vi färdas, vistas
										och verka i berättar Liv.
										
Dessutom har Varberg jobbat
										mycket med kommunikation ut
										mot allmänheten.
										Landet Runt fortsatte med att
										Ulrika Frimodig Lust,
										stadsträdgårdsmästare i
										Gislaved berättade om sina
										 årliga vintersmyckningar i
										stadens rondeller. Gislaved
										har jobbat med olika teman
										under åren i sina
										utsmyckningar. Skulpturerna
										byggs av granris som sedan
										spraymålas. Dessa
										utsmyckningar skapar stort
										engagemang bland
										befolkningen.
Det hela avslutades med att Anna Wejde, stadsträdgårdsmästare i Norrköping, berättade om vad
som händer i hennes kommun. Bland annat har man tagit över driften av växthusen i egen regi.
Man har skapat en antal nya parker ex Strömparken där det finns en lekmiljö för fisk och en för
barn. På gång just nu är också att hitta bästa kvällssolsläget där tanken är att paviljonger och en
strandpromenad ska finnas. Dessutom ska det byggas en brygga i Strömmen.
Innan eftermiddagens rundvandring började berättade Caroline Dahl från Movium om nya
fokuspunkter och arbetssätt framöver. Arbetet med en ny vision för verksamheten är på gång och i
denna ska man samarbeta med olika partners, användare och bransch.
Nicole tackar alla föreläsare, deltagare och utställare och sist men inte minst Katrineholm för en
väl genomförd kongress. Det hela avslutades med en härlig stadsvandring genom Katrineholm,
där vi fick vara med om en trädplantering till minne av FSS-kongressen i Katrineholm 2016.
Vi tackar Katrineholm för i år och ser fram emot kongressen på Gotland nästa år!
För att få mer information om de olika föreläsarnas presentationer kan ni ta del av dessa på FSS
hemsida.

Boulognerbadet
Sol och bad – mitt i stan

Mötesplats
Boulognerbadet erbjuder platser att sola och umgås på
och inbjuder samtidigt till en mängd aktiviteter som
beachvolleyboll, grillning och träning i utegym. Den
öppna platsen binds samman med rekreationsstråket
genom parken samt Hälsans stig som passerar platsen.
På andra sidan Gavleån, vid Stora Vall, ligger en uppskattad
frisbeegolfbana och norr om badet finns arboretet Valls
hage och Skogskyrkogården.

Vattenkontakt
Vid badet möter en väl gestaltad, 7 meter bred och 50
meter lång, brygga vattnet. Bryggan är gjord i kebony som
är ett träslag med goda miljökvaliteter som åldras vackert.
Bryggan utvidgas i en samlingsplats åt söder där de
integrerade sittplatserna bjuder in till vistelse. Den
badsugne kan tryggt gå ner i ån längs den tillgänglighetsanpassade betongramp som leder ner i vattnet. Längs
med bryggan finns angöringsplatser för kanot.

Gestaltning
Projektet har genomförts med en hög ambition för
gestaltningen och en utpräglad känsla för detaljer.
Platsens naturliga höjdskillnader nyttjas för att skapa en
terrasserad läktare vid beachvolleybollplanerna och
soldäck skapar ytterligare sittplatser. God tillgänglighet är
ett ledord och tillgänglighetstanken genomsyrar hela
anläggningen. En träbeklädd byggnad med omklädningsrum
och offentliga toaletter finns vid utegymet.
Belysningen är väl integrerad i konstruktionerna.

Process
Badet är ett resultat av ett omfattande arbete med att
förbättra vattenkvaliteten i Gavleån och en stark politisk
vilja att skapa en badplats i centrala Gävle. Projektet
genomfördes i två etapper. I den första anlades badbryggorna och beachvolleybollplanerna, i den andra utegymmet och byggnaden för omklädning och offentliga
toaletter. Projektet färdigställdes under hösten 2015.

Utegym
Omklädningsrum och
Soldäck
Beachvolleyboll

toaletter

Beställare: Samhällsbyggnad Gävle
genom projektledare Kai Olsson,
landskapsarkitekter Wiviann Ågren,
Anna-Karin Gävert, Lo Lennartsson
Arkitekt: Tengbom arkitekter AB
genom handläggande LAR/MSA Lotta
Trotzig, uppdragsledare programskede
LAR/MSA Sofia Sandqvist, uppdragsansvarig bygghandling LAR/MSA Åsa
Hellström.
Byggår: 2015
Byggherre: NCC
Kostnad: 13 mnkr
Info: www.gavle.se

Badbryggor
Paviljong, grillplats

Foto: Gävle kommun, Albin Bogren,
Twistandshout/Daniel Bernstål
Illustration: Tengbom arkitekter AB
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