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Då är den härliga grönskan åter här! Jag tittar ut över parken.  
Luften är laddad av förväntan. Nu är det dags för den stora  
föreställningen, sommarens urladdning. Tittar ut över gräsmattan,  
buskarna, träden, ser några fåglar. Allt sjuder av liv och växtkraft.  
En hel livsmiljö... 

Förslaget till ny arkitekturpolitik som gått under namnet ”Gestaltad livsmiljö -  
en ny politik för arkitektur, form och design” har varit ute på remiss. Remissen  
har gått ut till samtliga kommuner och vi i styrelsen tycker att det är viktigt att  
även föreningen yttrar sig i frågor som denna. Här i Dalecalicabladet kan ni hitta  
en sammanfattning av innehållet i det inlämnade remissvaret. Den genomgående  
tanken i utredningen är att vi ska tänka gestaltade livsmiljöer istället för objekt, vilket är bra. Där 
har vi som parkföreträdare en viktig roll att verka för att en god gestaltning också ger utrymme för 
naturliga biologiska processer; i parken, i grönområdet, i hela staden.

En obalans i de biologiska systemen genom vår direkta eller indirekta påverkan föranleder och har 
föranlett en hel del spridning av exempelvis sjukdomar bland växter, vilket hotar våra inhemska 
arter. Denna utveckling ser man allvarligt på i EU:s medlemsländer, varför lagstiftningen för  
anmälningsskyldighet av växtskadegörare kommer att skärpas från och med januari 2017. Enligt 
de nya bestämmelserna ska medlemsländerna föreskriva att varje person som får vetskap om, 
eller har orsak att misstänka förekomst av, en av de skadegörare som finns på upprättade listor 
ska underrätta berörd myndighet. Jordbruksverket har fått regeringens uppdrag att göra en  
konsekvensutredning avseende det nya regelverket. Utredningen nämner förvaltare av  
kommunala park- och naturområden, kyrkogårdar, friluftsområden samt intresseföreningar inom 
trädgård som exempel på grupper vilka kommer att beröras av den utökade anmälningsplikten. 
Vad detta innebär mer i detalj för vår bransch är en av de frågor vi ställt i remissen till  
jordbruksverket. Även detta kan ni se en sammanfattning av längre fram i bladet.

Det här är bara ett exempel som pekar på hur viktigt det är att det finns personal med kompetens 
inom det gröna området i våra organisationer. När vi nu står inför en stundande brist av utbildad 
personal till våra verksamheter de kommande åren uppstår det plötsligt konkurrens om de bästa 
rekryteringarna. Hur ska vi rusta oss för det som arbetsgivare? Läs Ingela Gudmundssons tankar 
kring detta i vår fortsatta uppföljning av Svenska kyrkans rapport om Krisen i trädgårdsbranschen. 
Vi står nu åter inför en intensiv arbetssäsong. En väldigt intensiv tid, men också en fantastiskt 
härlig tid, full av nya möjligheter. Det ger oss en ypperlig chans att åter visa att våra gemensamma 
parker och naturmiljöer är oaser som ingen vill vara utan!

Önskar er alla en riktigt skön och glädjerik sommar, så ses vi på kongressen i Katrineholm!            
OBS! Redan nu kan ni träffa en medlem här i bladet, se intervjun med Evalena Öman i Skövde! 
 
Hälsningar Nicole Lindsjö, ordf. FSS

Parken som livsmiljö



I tidigare upplaga av Dalecarlicabladet intervjuades Staffan Lundstedt från Svenska  
kyrkans arbetsgivarorganisation om vilket avtryck rapporten ”Kris i trädgårdsbranschen” 
har gjort i park- och trädgårdsnäringen och hur detta påverkar kommande arbete för att 
säkerställa att det kommer att finnas personal med relevant grön kompetens i framtiden.  

Vi fortsätter med att ställa tre korta frågor till Ingela Gudmundson, utbildad trädgårdsmästare som 
regelbundet skriver i nyhetsbrevet Gröna Trender. Hon har bland annat skrivit en artikelserie om 
vad krisen kan innebära för rollen som arbetsgivare.

Sveriges kommuner har framför sig stora pensionsavgångar bland personalen under de närmaste 
åren. När det nu blir svårare att hitta personal med relevant kompetens blir det plötsligt konkurrens 
om de bästa rekryteringarna. Vad innebär detta för oss kommuner i rollen som arbetsgivare?

Hallå Ingela!

-Du driver det egna företaget Hortorama som kombinerar konsultarbeten med utbildning inom  
utemiljöbranschen. Du träffar många som vill vidareutbilda sig inom trädgårdsbranschen i ditt  
arbete och du har reflekterat en del kring vad den stundande krisen kan innebära för  
arbetsgivarrollen och vad som kan göra en arbetsgivare attraktiv.  
Vad är en attraktiv arbetsgivare för dig? 

KRIS
Text: Nicole Lindsjö  Foto: Ingela Gudmundson
I trädgårdsbranchen



En attraktiv arbetsgivare är den som ser mig som en värdefull resurs och inte som ytterligare en 
kostnad. Det ska vara självklart att jag får möjlighet att utvecklas i min yrkesroll och att det finns 
tydliga karriärvägar uppåt eller i sidled den dag jag är redo för mer än min nuvarande befattning 
ger utrymme för. Jag vill ha möjlighet att påverka det som händer på arbetsplatsen och få vara en 
del i arbetet med att göra den bättre, roligare och effektivare. 

- Vad ser du kan göra oss specifikt inom kommunal parkförvaltning till attraktiva arbetsgivare?

I alla kommuner finns stor, outnyttjad potential att bli en mycket attraktiv arbetsgivare på grund 
av den enorma bredden i arbetsuppgifter som kommunerna hanterar. Verksamhetens bredd ger 
möjligheter för de anställda att bli specialister eller att utveckla nya kompetenser genom att testa 
andra arbetsuppgifter. Använd detta både i rekryteringssyfte och för att behålla befintlig personal 
genom att erbjuda nya möjligheter att utvecklas. Uppmuntra rörlighet inom arbetsplatsen för att 
bli en arbetsgivare att växa med, inte någon man lämnar när man “vuxit ur” sin tjänst. Arbeta med 
yrkesrollernas identitet och verksamhetens målbild för att skapa lagkänsla och delaktighet.  
Vilka är vi och vad gör vi? Vi är kommunens ansikte utåt varje dag, vårt mål är att ge bästa möjliga 
service åt kommunens invånare. Kommunicera mål och måluppfyllelse till de anställda. Hur gick 
vinterväghållningen i år? Hur ser statusen på lekplatserna ut? Lyft upp det positiva, och berätta 
vad vi är bra på. 

- Vad tror du om möjligheterna att attrahera yngre personer till vår bransch?

Möjligheterna finns, men vi är dåliga på att ta vara på dem. 
Just nu så återfinns en stor del av den yngre arbetskraften inom handeln. För att konkurrera med 
dem så måste vi fråga oss vad de gör som inte vi gör? Hur ser deras platsannonser ut?
Hur många vet egentligen vad man arbetar med inom kommunen, speciellt inte ungdomar.
Ut till högstadier och gymnasieskolor och presentera olika yrkesgrupper och berätta vad man kan 
arbeta med. Gå på arbetsmarknadsdagar och lokala mässor och presentera verksamheten. 
Utbilda personal i handledning av nyanställda, praktikanter och sommarjobbare. 
Arbeta aktivt med praktikanter och sommarjobbare för att ge dem en positiv och intressant  
erfarenhet hos er. Fråga om de vill komma tillbaka. Om inte, varför?
Ta varje tillfälle att berätta positiva nyheter om verksamheten. Ring lokaltidningen när sommar-
blommorna sätts ut, när stränderna städas och när vi investerat i en fjärrstyrd släntklippare,  
överhuvudtaget informera om vad som görs och vad som är på gång. Bjud in till öppet hus, hitta 
sätt att arbeta aktivt med att synliggöra verksamheten!



Snackisar

Förslag	  på	  snackisar	  

	  

	  
	  
Parkarbetarnas	  vinterpyssel	  blev	  en	  snackis	  i	  Östersund.	  
Återvunna	  resväskor	  i	  järnvägsparken	  
	  

	  

	  
Grönt	  och	  skönt	  på	  gågata	  i	  Luleå	  

	  

	  
Mobila	  planteringar	  i	  Visby	  
	  

	  

Förslag	  på	  snackisar	  

	  

	  
	  
Parkarbetarnas	  vinterpyssel	  blev	  en	  snackis	  i	  Östersund.	  
Återvunna	  resväskor	  i	  järnvägsparken	  
	  

	  

	  
Grönt	  och	  skönt	  på	  gågata	  i	  Luleå	  

	  

	  
Mobila	  planteringar	  i	  Visby	  
	  

	  

Förslag	  på	  snackisar	  

	  

	  
	  
Parkarbetarnas	  vinterpyssel	  blev	  en	  snackis	  i	  Östersund.	  
Återvunna	  resväskor	  i	  järnvägsparken	  
	  

	  

	  
Grönt	  och	  skönt	  på	  gågata	  i	  Luleå	  

	  

	  
Mobila	  planteringar	  i	  Visby	  
	  

	  

Parkarbetarnas  
vinterpyssel blev en 
snackis i Östersund.

Återvunna resväskor i 
järnvägsparken

Grönt och skönt på 
gågata i Luleå

Mobila  
planteringar  

i Visby

Har ni själva några snackisar 
som ni vill dela med er så maila 

gärna dessa till  
marie.larsson2@lidkoping.se  
så tar vi gärna med dessa i  

kommande nummer av  
Dalecarlicabladet.



Regeringen beslutade i mars 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå en ny politik 
för arkitektur, form och design. Regeringen beslutade samtidigt om ett direktiv för uppdraget. I mars 
2015 beslutade den nya regeringen om ett tilläggsdirektiv till utredningen. Enligt tilläggsdirektivet ska  
utredningen utöver det ursprungliga uppdraget också analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, 
form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar  
samhällsutveckling. Utredningen har antagit namnet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur 
form och design.

Styrelsen har tagit del av yttranden från några kommuner och har gjort bedömningen att det vore strategiskt 
bra att skicka in ett samlat yttrande från Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare. Utredningens förslag 
har tillstyrkts och synpunkter översänts till kulturdepartementet. 

Synpunkterna i sammanfattning: 
•Den genomgående tanken i utredningen är att vi ska tänka livsmiljöer istället för objekt. Detta är det mest 
avgörande budskapet och det bör ges större utrymme. Med inställningen att det handlar om att bygga 
livsmiljöer istället för enskilda objekt kommer stadsutvecklingen att nå större framgång med inkludering och 
hållbarhet. Det är viktigt att fokus finns på att skapa goda livsmiljöer även när takten på bostadsbyggandet 
ökar. Det är en fördel om formuleringar om livsmiljö även tas med i de bostadspolitiska målen och i  
kommunernas planering. 

•Bredda rubriken om klimat och resurser till en rubrik som innefattar ett bredare grepp kring miljöfrågor. 
Frågor om biologisk mångfald och ekosystemtjänster har en avgörande inverkan på livsmiljöerna och bör ges 
större utrymme i texten.

•Stor vikt läggs vid Lagen om offentlig upphandling. I texten poängteras att det är möjligt att göra bättre 
upphandlingar inom ramen för LOU, som ger godare resultat i form av bättre livsmiljöer. Sverige behöver bli 
bättre på detta och vi välkomnar utbildning och utveckling inom denna fråga. 

•Den förslagna myndigheten behövs för att leda utvecklingen och ansvara för uppdatering av mål, utbildning 
och uppföljning av de satta målen. Eftersom ingen lagändring görs som är tvingande, är behovet av  
kontinuerlig uppföljning och utbildning stort för att säkerställa att utvecklingen går åt det håll som utpekats. 
Föreningen välkomnar ansatsen om att myndigheten ska ha ett helalandetperspektiv.

•De offentliga beställarna har ett ansvar. Det kommunala självstyret finns kvar och ges ett stort ansvar. Hur 
svenska kommuner kan utgöra förebild, ta ansvar för en positiv utveckling och vara en god beställare av 
livsmiljö är ett område att fördjupa och konkretisera. 

•Frågan om ansvar över utbildningsfrågorna behöver konkretiseras. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har 
redan idag utbildningar med brett holistiskt perspektiv inom detta område och här skulle SLU med ett utökat 
utbildningsuppdrag kunna ta en viktig roll.

Den som är intresserad av att ta del av det kompletta yttrandet kan skicka ett e-mail till Föreningens ordförande 
Nicole Lindsjö eller sekreterare Marie Larsson.  

Remissansvarig i styrelsen är Helena Bjarnegård. Adresser finns på hemsidan

Gestaltad livsmiljö
Info från Styrelsen

En ny politik för arkitektur, form och design



Föreningen har blivit inbjuden att lämna synpunkter på jordbruksverkets förslag till nya bestämmelser 
om anmälningsskyldighet i växtskyddslagen (1972:318) samt ändringar i den straffbestämmelse som är 
kopplad till anmälningsplikten. Styrelsen har valt att skicka in ett remissyttrande. 

Till följd av en ändring i EU-direktiv angående anmälningsskyldighet för växtskadegörare har  
Jordbruksverket fått regeringens uppdrag att göra en konsekvensutredning avseende det nya regelverket och 
föreslår därför en förändring i växtskyddslagen. Ändringen i EU direktivet innebär att varje person som har 
vetskap om eller har orsak att misstänka förekomst av skadegörare ska anmäla detta. De nya bestämmelserna 
gäller från och med den 1 januari 2017.

Förslaget som Jordbruksverket lagt innebär att fler aktörer omfattas av anmälningsskyldigheten. De bedömer 
att kommuner och landsting nu kommer att bli aktörer. En effekt är att anställda som sköter parker och 
grönområden kommer att omfattas av den nya lagstiftningen.

I remissyttrandet har vi från föreningens sida poängterat vikten och behovet av information och utbildning 
kring den nya lagstiftningen. Vi efterlyser även riktlinjer och/eller exempel för hur dessa frågor ska hanteras i 
organisationer. Är ansvaret alltid personligt? Hur skall detta i så fall kunna implementeras?

Den som är intresserad av att ta del av det kompletta yttrandet kan skicka ett e-mail till Föreningens ordförande 
Nicole Lindsjö eller sekreterare Marie Larsson. 

Remissansvarig i styrelsen är Helena Bjarnegård. Adresser finns på hemsidan.

Växtskadegörare
Info från styrelsen
En remiss gällande skyldigheten att anmäla



Jag mötte upp Evalena på min gamla arbetsplats vilket kändes något märkligt. Någon annan ska göra 
mitt jobb i Skövde kommun! Men efter mötet med Evalena är jag övertygad att hon är rätt person för  
arbetet. Även skönt att hon hade koll på vår förening då hon visade boken ”Stadsträdgårdsmästarnas 
spår” när jag kom.  

Evalena började sitt jobb som Stadsträdgårdsmästare i Skövde den 25 januari i år. Nu närmast kommer hon 
från en anställning som lärare på Göteborgs universitet i Mariestad, före detta Da Capo. Hon har även arbetat 
i Lidköpings kommun och på Hushållningssällskapet. Även Skövde kommun har tidigare haft Evalena i sin 
tjänst då hon ansvarade för Skövdes 600-års jubileum och dess utsmyckning i samband med detta. Sin  
utbildning till landskapsarkitekt avslutade Evalena 1991 efter studier på Alnarp och Ultuna.  

De övergripande arbetsuppgifterna i Skövde kommun kommer att ligga på att ansvara för gestaltningen av 
det offentliga rummet. De dagliga arbetsuppgifterna har hittills under de tre månaderna bestått i att vara 
delaktig i om och nybyggnader som är på gång i Skövde, granskning av nya detaljplaner, möten, telefon-
samtal och ritningsgranskningar från både externa exploatörer, den interna fastighetsförvaltningen. Som ni 
förstår så är även Evalenas dagliga jobb varierat precis som vi andra som jobbar som stadsträdgårdsmästare 
och parkansvariga runt om i Sverige.  

Skövde är en stad med drygt 53 000 invånare som är inne i en expansiv tid. Det byggs mycket bostäder och 
trycket från politikerna är stort att nya bostadsområden ska tas fram berättar Evalena. Evalenas  
framtidsplaner är att jobba fram en grönstrukturplan och en trädplan. Även ett gestaltningsprogram vore 
önskvärt att få fram. Dessutom ska Boulognerskogen, Skövdes största park, fortsätta att utvecklas.   

Själv bor Evalena med sin sambo på Kinnekulle, ett annat blommande berg. (Skövde ligger som bekant 
vid berget Billingen.) Trädgården hemma vid huset sköter hon tillsammans med sin man som också är 
Landskapsarkitekt. De är inte alltid ense över hur trädgården ska utvecklas, paret har förutom sina båda 
viljor en annan stor inverkan på trädgården och de är alla hjortar. Evalena bor i ett hjortrike och uppemot 25 
hjortar i trädgården är inte ovanligt. Därför har nu Evalena köpte en kolonilott i Mariestad där hon ska odla 
ätbart vilket är ett sort intresse. Evalena odlar ekologiskt och tycker om att ta hand om det som jorden ger 
oss. 

Jag avslutar vårt lilla möte med att bjuda in Evalena till vår årliga kongress som i år äger rum i Katrineholm.  
Så jag hoppas att vi ses där!

Evalena  
Öman 

Möte med

Text 
Marie Larsson
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KONGRESS 2016
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och 

Katrineholms kommun bjuder in till:

  Katrineholm 24-26 augusti

Foto: Kjell Pettersson



ONSDAG 24 AUGUSTI 
Plats: Ericsbergs Slott. Buss avgår från Katrineholms Resecentrum, norra sidan (vid järnvägsstationen). 

17:30 - 21:30 Samlig utanför järnvägsstationen med buss till Ericsbergs Slott. 
Guidning av slottsträdgården med mat, mingel och 
musikunderhållning.

Patrik Andersson VD 

AB Ericsbergs Säteri och

Slottsträdgårdsmästare Rickard 

Saxvold.

TORSDAG 25 AUGUSTI 
Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i centrala Katrineholm. Moderator: Lars Hågbrandt.

Från kl. 08:00 Registrering, kaffe och utställarbesök

09:00 Välkomstanförande Nicole Lindsjö, ordförande Sveriges 

stadsträdgårdsmästare.

09:10 Välkommen till Katrineholm Göran Dahlström, 

kommunstyrelsens ordförande i 

Katrineholms kommun.

09:20 Välkommen till FSS i Katrineholm Lars Hågbrandt, chef

samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Katrineholms kommun.

9:30-10:10 FÖREDRAG: Landskapskonventionen - ett svenskt perspektiv på  

implementering och tillämpning. 

Landskapskonventionen infördes i Sverige 2011. Många har knutit stora 

förhoppningar till att konventionen ska innebära en synvända och att nya former för 

landskapsförvaltning ska växa fram. Vad innebär egentligen konventionen och hur är 

läget fem år efter införandet?

Anders Hedlund, riksantikvarie.

Riksantikvarieämbetet. 

Kulturmiljöavdelningen.

10:10-10:40 FIKA OCH UTSTÄLLARBESÖK

 10:40-11:30 FÖREDRAG: 10 tankar om landskapsarkitektur. 
För trettio år sedan var städernas torg oftast parkeringsplatser. Idag är torgen 

tillsammans med parkerna de mest uppskattade av stadens gemensamma rum av 

människor utan bil. Många svenska städer rustar därför upp sina torg och parker för 

att anpassa dem till det stadsliv som vi ser utspela sig där idag. Vad bör man tänka på 

vid ombyggnad av ett torg eller en park?

Thorbjörn Andersson, 

landskapsarkitekt LAR/MSA och 

professor vid SLU.

11:30-12:00 Utdelning av FSS-stipendiet (Årets examensarbete) Föredrag av studenten.

12:00-13:00 LUNCH OCH UTSTÄLLARBESÖK



TORSDAG 25 AUGUSTI FORTS...

13:00-14:00 Årsmöte FSS Nicole Lindsjö, ordförande Sveriges 

stadsträdgårdsmästare.

14:00-14:30 X-talk seniorer: Vad gör en parkförvaltning framgångsrik Ole Andersen, Senior Adviser,

Gunnar Eriksson, Senior Adviser,

Zandra Nordin, chef för

planeringssektionen, Skellefteå.

14:30-15:00 X-talk yngre: Vad gör en parkförvaltning framgångsrik Anna Wejde, stadsträdgårdsmästare 

och verksamhetschef Park/Natur i 

Norrköpings kommun,

Poa Collin, stadsträdgårdsmästare 

i Täby, Pernilla Johansson, 

stadsträdgårdsmästare Gotland.

15:00-15:30 FIKA OCH UTSTÄLLARBESÖK

15:30-16:00 X-talk Akademin: Vad gör en parkförvaltning framgångsrik Lars Johansson, prefekt institutionen 

för stad och land, SLU,

Thorbjörn Andersson, 

landskapsarkitekt LAR/MSA och 

professor vid SLU,

Carola Wingren, professor in 

Landscape Architecture, SLU.

16:00-16:30 X-talk sammanfattning: Vad gör en parkförvaltning framgångsrik Lars Hågbrandt och samtliga X-talk.

16:30-17:00 FÖREDRAG: Gestaltad Livsmiljö Helena Bjarnegård, 

stadsträdgårdsmästare, Göteborg 

stad.

19:00 och 
framåt

Middag med underhållning på Hotell Statt i Katrineholm. 
Utdelning av Dalecarlicapriset och kommunpriset.



FREDAG 26 AUGUSTI 
Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i centrala Katrineholm. Moderator: Lars Hågbrandt.

 8:30-9:10 FÖREDRAG: Gothenburg Green World 2016 Cecilia Liljedahl, projektledare 

Göteborgs lustgårdar.

9:10- 9:50 FÖREDRAG: Hur många urbana nyanser av grönt vill du räkna till? Carola Wingren, professor in 

Landscape Architecture, SLU.

9:50-10:20 FIKA OCH UTSTÄLLARBESÖK

10:20-11:00 FÖREDRAG: Offentlig konst som identitet. Truls Olin, konst och kulturchef i 

Katrineholms kommun.

11:00-11:20 FÖREDRAG: Landet runt

”Simma, lek och svärma i Varberg”

Liv Sonntag, stadsträdgårdsmästare 

och avdelningschef i Varbergs 

kommun.

11:20-11:40 FÖREDRAG: Landet runt Ulrika Frimodig Lust, 

stadsträdgårdsmästare i Gislaveds 

kommun.

11:40-12:00 FÖREDRAG: Landet runt Anna Wejde, stadsträdgårdsmästare 

och verksamhetschef Park/Natur i 

Norrköpings kommun.

12:00-12:45 LUNCH OCH UTSTÄLLARBESÖK

12:45-13:15 FÖREDRAG: Moviumnytt

2020 fyller Movium 40 år! Det finns mycket av kunskap, relationer och 

arbetssätt att värna från dessa år, också drivkrafter för att hålla jämna steg med 

samhällsutvecklingen och t.o.m. att påverka den i en viss riktning. Tankesmedjan 

Movium har under senare år arbetat med stadens utemiljö som resurs för att skapa 

hållbara städer. Nu drar vi igång med att formulera en ny vision för verksamheten och 

den vill vi gärna ha en dialog kring med våra partners, användare och bransch.

Caroline Dahl, verksamhetsledare 

Tankesmedjan.

13:15-13:30 Avrundning av dagarna i Katrineholm Nicole Lindsjö och Lars Hågbrandt.

13:30-15:00 Stadsvandring Truls Olin, Håkan Stenström, Lars 

Hågbrandt och Hans Gahn.

15:00 Årets kongress avslutas



 

All information om kongressen hittar du här:

www.katrineholm.se/kongress2016

Katrineholm - Sveriges Lustgård 
Katrineholm är en av nio kommuner i Sörmland. Vi finns där västra och södra stambanorna möts, 

endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. 
Fler och fler upptäcker Katrineholm, framförallt på grund av det fantastiska läget men också för den 

den natursköna och varierande miljön.

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES LUSTGÅRD & INSPIRERANDE DAGAR I KATRINEHOLM!

KARTINFORMATION

1. Hotell Statt
2. Katrineholm Central
3. Safiren (konferenscenter)
4. Stadsparken 1
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2



I september förra året var en delegation från Malmö stad på plats i det magnifika packhuset på plantskolan 
Lorenz von Ehren strax utanför Hamburg. Anledningen var att Malmö nominerats och vann första pris i 
EGHNs (European Garden Heritage Network) årliga utdelning av priser i olika kategorier för parker.  
Kategorin stavades ”Large scale green spaces and concepts”, och i motiveringen värderades både Malmös  
befintliga parkutbud, men också arbetet med nya stora genomförandeprojekt som tex Lindängelund, en 100 
Ha stor ny park i södra Malmö med stora botaniska värden, där två etapper av åtta redan är på plats:  
Millennieskogen och Terrasserna. 

Lorenz von Ehrens packhus var dagen till ära omklätt och förvandlat till en festsal och bankett med  
hundratals gäster närvarande och bland andra prisade anläggningar samma kväll märks: Hermannshof 
– Weinheim, Tyskland, Parc Martin Luther King – Paris, Frankrike och Herrenhäuser Gärten – Hanover, 
Tyskland.

För Malmö är priset naturligtvis oerhört välkommet och uppskattat! Särskilt med tanke på våra stora  
utmaningar kring befolkningsökning, bostadsbyggande och förtätning, där det är viktigare än någonsin att 
motivera, bevara, nyutveckla och etablera befintliga såväl som nya kvalitativa parker, grönområden och  
planteringar!  

Malmö – parkernas stad? Ett slitet, föråldrat epitet? Eller en spänstig vision om det framtida gröna Malmö? 
Jag säger det senare!

Malmö
Text & Foto: Ola Melin

Vann pris för sina gröna miljöer



Linköpings kommun tar ansvar för bostadsbristen. 80 bostäder, varav några flerfamiljshus, uppförs nu i 
Lektorshagen i Gottfridsberg. 

Förbryllade fjäderfän och förbipasserande fotgängare kan just nu följa ett lika annorlunda som högtflygande 
projekt i Lektorshagen. I rasande fart förtätas parken med bostäder. 

De flesta är egnahem, men vill man prompt höra sina grannars förehavanden erbjuds även flerfamiljsboende. 
Här finns höghus, änglar och Tintins raket. En bostad är extra ljus och fräsch, försedd med en plexiglasskiva 
som front. Där innanför syns ett bo och några ägg. Perfekt för exhibitionisten som inte vill lägga kraft på att 
inreda, utan gå direkt på ruvandet. 

Bostaden har för många blivit en statusmarkör. Det gäller att sticka ut, inte vara en i mängden. Måhända har 
trenden nått även flygfän.

Kommunens avdelning Idrott & Service Snickeri, som bland annat sysslar med arbetsrehabilitering, går från 
träd till träd och monterar upp de färgglada och fantasifulla fågelholkarna.
– En av våra deltagande killar föreslog att vi skulle snickra holkar. De blev så fina att vi bad stadsträdgårds-
mästare Lotta Johansson om att få sätta upp dem någonstans, berättar arbetsledare Leif Jansson.
Idrott & Service ska snart flytta från lokalerna på Westmansgatan, som ska rivas till förmån för bostäder. Det 
hade varit synd att bara slänga holkarna. 

Sagt och gjort. Nu monteras drygt 80 holkar upp och det borde ju vara någon form av rekord, menar  
initiativtagarna. Kan det bli en plats i Guinness rekordbok? Blir Lektorshagen världens holktätaste park i 
världen?
– Vi utmanar andra kommuner att göra något liknande, säger Bertil Sundgren, pensionär men intagen på 
timmar hos Idrott & Service.
 
Huvudsyftet är inte att holkarna ska bli bebodda. Men blir det livat i dem så desto roligare.
– Det handlar mer om utsmyckning. Vi sätter upp dem med buntband för att inte skada träden. De får sitta 
tills de ramlar ned, säger Leif Jansson.

En av många som gläds åt holkarna är Elin Wihlberg, som varje dag går i parken med hunden Hera.
– Jättetrevligt initiativ. Över huvud taget vill jag berömma kommunen för att det görs så mycket trevligt i den 
här parken. Den lever verkligen.

80 nya bostäder
Till Lektorshagen  

i Linköping

Text 
Carina  

Glenning

Foto 
Peter 

Jigerström
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