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GOD JUL
- & -

Gott nytt år
När nu vintermörkret sänkt sig över vårt avlånga 

land, och julbelysning gnistrar i våra parker, längs 
gator och torg runt om i kommunerna

vill vi från styrelsens sida önska er alla en riktigt 
God Jul och sköna julhelger

Tack för i år och Gott Nytt 2017!

önskar 
FSS Styrelse: 

Nicole Lindsjö  Lars Johansson
Marie Larsson  Michael Öhman
Helena Bjarnegård  Ola Melin
Liselotte Johansson       Ewa Eklind Blomkvist
Sten Göransson  Pernilla Johansson



När jag föddes planterade mina föräldrar ett vårdträd mitt på gården. En Hästkastanj. Jag bläddrar i 
gamla fotoalbum och ser hur mina föräldrar i tur och ordning poserar tillsammans med det taniga unga 
trädet. Runt stammen lade de ut vackra stenar som hittats på resor och promenader och de bildade en 
skyddande ring mot bilar, sopbilen, hönor och min pojkcykel.  

Vi växte i kapp, kastanjen och jag. I början var det ganska jämt, men sen drog trädet ifrån. De första 
ljusen på våren (Hästkastanjens blomställningar kallas för ljus) lyste upp vårkvällarna och vittnade om att 
kapplöpningen snart var över. På hösten smattrade kastanjerna tungt och oregelbundet mot stenarna 
undertill.
 
Över 30 år senare besöker jag mitt träd då och då. Stammen börjar bli grov, kronan täcker nästan hela 
gården. På senhösten blänker hundratals polerade kastanjer i gruset och otaliga fåglar betraktar trädet 
som sitt hem.  

Så…Ja det kommer mycket löv på hösten. Ja det håller nästan hela gården i ett slags massiv skugga. Ja 
kastanjerna envisas med att gro och i myllan i den stensatta ringen skjuter flera söner och döttrar upp. 
 
     Men det är ett viktigt träd, ett älskat träd. När jag promenerar runt i 
     Malmö ser jag flera träd där jag anar att någon växt i kapp med dem 
     Flera träd som griper om sina ägares trädgårdar med ett slags  
     självklarhet som berör. Flera träd där jag tyvärr misstänker att någon 
     tycker att de är i vägen, skuggar för mycket eller skräpar ner. Flera 
     träd där om jag blundar så hör jag motorsågens avlägsna surrande 
     sakta närma sig.  
 
     Ta hand om era träd! Njut av dem! Fundera en och två och hundra  
     gånger innan ni sågar ner dem. Det tar tid för nya att växa upp och vi 
     behöver dem alla. Särskilt i våra allt tätare städer. 

Foto: Marie Larsson

VÅRDTRÄD OLA MELIN



VAD HÄNDER I VÅRA KOMMUNER

En sommarträdgård som blev en vinterhimmel

Belysningen av torget vid Hallonbergen kom till genom ett Sundbybergs stad ville utveckla  
platsen tillfälligt i samband med ett stadsutvecklingsprojekt. Temat för utsmyckningen var ”en 
sommarträdgård” och på torgytan byggdes det tillfälliga, informella sittplatser i form av kuber 
klädda med grönt konstgräs. För att framhäva torgets arkitektur och skapa en rumslighet, sattes 
ett nät av LED-lampor upp i lindarna, som omgärdar den centralt placerade fontänen. Idén var att 
nätet skulle ge känslan av ett tak eller ett varmt rum. Avsikten var att ljusnätet endast skulle vara 
ett sommartillskott och tas ned till hösten, men belysningen blev väldigt omtyckt av allmänheten. 
Vi har därför kompletterat nätet med röda kulor för att ge torget en julstämning. Vi har även  
säkerställt att träden inte tar skada genom besiktning av träden och genom att göra en beräkning 
av nätets draglast. Ljusnätet avlastas genom dubbla infästningar runt stammen.

Resultatet av den tillfälliga ljusinstallationen, är att torget i Hallonbergen har fått en trygg,  
inbjudande och vacker belysning med en tydlig identitet, som inbjuder till aktivitet och vistelse 
året om.

Belysningsansvarig på kommunen och ansvarig för ljusinstallationen är Bengt Larsson på Tekniska 
enheten, Stadsmiljö- och serviceförvaltningen

SUNDBYBERG YLVA KJELLIN

MÖLNDAL

SKÖVDE



MÖLNDAL ROY HAGLUND
Här i Mölndal har vi Halloweenpyntat en av våra rondeller med pumpor och rökmaskiner.

SÖDERTÄLJE ANNELIE JOHNSON
En bild på Södertäljes fina isflotte som för tredje året i rad är på plats på sin flotte i Inre Maren i 
centrala Södertälje. Här ser ni också stadens ljusdekorationer som hänger  över en av våra gator, 
Järnagatan.

SKÖVDE EVALENA ÖMAN



Jag heter Erik Blomquist och jobbar som Park och Skogschef på Smedjebackens kommun.
Vi är en liten brukskommun i södra ändan av dalarna, nära Borlänge, Ludvika och Fagersta.  
Kulturellt är vi mer Bergslagen än knätofs och järn och gruvindustrin är påtagligt närvarande i  
miljöerna.  Både historiskt och idag. 

Kommunen består av två tätorter, Smedjebacken och Söderbärke. Vi har omkring 11 000  
innevånare och ett mycket starkt socialdemokratiskt styre. 

Smedjebacken ligger där Kolbäcksån mynnar i sjön Barken och är förbunden med Mälaren via 
Strömsholms-kanal. Där gick malmpråmarna tunga under sekelskiftet och idag är vattnet en stor 
attraktionskraft för turism och boende i kommunen. Södra delen av kommunen består av skogarna 
runt Malingsbo-kloten. Det är gamla skogar med stort naturvärde genomkorsat av vattendrag. 

Parken på kommunen fungerar så att Tekniska kontoret, där jag jobbar, är en beställar- 
organisation och det kommunala fastighetsbolaget, Bärkehus, är utförare för driften. Där jobbar 
runt 12 personer, plus sommarjobbare med parkarbete, både på fastigheter och parkmark. Även en 
del tätortsnära skogsarbete ingår. Nyanläggningar sker oftast av fristående entreprenörer. Många 
anläggningar och platser sköts även av föreningar och klubbar. 

Arbetet i kommunen är mycket nära kommuninnevånare och verksamhetsutövare. Kontakterna är 
personliga och många frågor löses i kön på Ica eller om jag tar en glass i hamnen.  

Jag är 37 år gammal, utbildad på Dacapo/Mariestad, pappa till två 8 åringar, aktiv sjöräddare och 
campar i vår gamla folkabuss om jag får välja.

PRESENTATION
- ny styrelsemedlem -

Erik Blomquist
Foto: Sanna Broman



 Den populära konferensen Publika parker och trädgårdar firar 10-årsjubileum!  

Den anordnas av Malmö stad, Helsingborgs stad och Movium. Konferensen har utvecklats till en 
viktig mötesplats för alla som jobbar med publika ”gröna” anläggningar i offentlig eller privat regi, 
med inspirerande föreläsningar samt trevligt erfarenhetsutbyte och mingel. Planera redan nu in ett 
besök i Malmö i slutet av mars när vårens efterlängtade flor börjar spira. 2017 års konferens har 
temat We love plants! Som föreläsare bjuder vi in några av världens ledande experter när det gäller 
växter för offentlig utemiljö och växtdesign. Kom och lyssna på bland andra:

Sarah Price, engelsk trädgårdsdesigner och författare med konstnärlig utbildningsbakgrund. Hon 
har under de senaste åren etablerat sig som en av Englands mest prominenta växtdesigners, 
mångfaldigt medaljbelönad vid RHS Chelsea Flower Show och hyllad för sina insatser bland annat i 
samband med etableringen av Olympic Park i London. 

Cassian Schmidt, landskapsarkitekt, professor vid Institutionen för Landskapsarkitektur vid  
universitetet i Wiesbaden Geisenheim, Tyskland. Han är också chef för den botaniska trädgården  
Hermannshof, en visnings- och forskningsträdgård där man undersöker vilka växtkombinationer 
och metoder som leder till lyckade och lättskötta planteringar. 

Scott Stewart, verksam vid den världsberömda Millennium Park i Chicago som föreståndare för 
Lurie Garden och VD för Millennium Park Foundation. Lurie Garden är en urban oas med växt- 
design som framhäver och hyllar Chicagos omvandling från ett ursprungligt träskområde till en  
innovativ grön stad. 

MER INFO PÅ MOVIUM.SLU.SE I BÖRJAN AV JANUARI

PUBLIKA PARKER
Foto: Jenny Lyman



Som stadsträdgårdsmästare har det länge varit en dröm att få besöka se och uppleva trädgårds- 
kulturen i Japan. Här finns en fantastisk kulturhistoria med utsökt trädgårdskonst och arkitektur. 
Samti-digt har under de senaste decennierna ett modernt samhälle vuxit fram med enorma stads-
bildningar, höghus, höghastighetståg och tunnelbanor. I den nya stadsbyggnaden har gröna  
miljöer infogats på olika innovativa sätt. Fickparker, grönskande takterasser och andra gröna inslag 
kompletterar äldre parkmiljöer och blir viktiga både i ett miljömässigt och socialt perspektiv.  

Tillsammans med 30-tal trädgårdsintresserade från hela Sverige och deltagare från Movium, 
besökte vi Tokyo, Kyoto och Osaka i mitten på november då höstfärgerna var som allra mest  
intensiva. Våra reseguider var Per och Hiromi Blomberg. Per är arkitekt, verksam i svensk kommunal 
förvaltning, och har efter några års vistelse i Japan fått stor kunskap om japanska trädgårdar och 
stadsförnyelse. Hi-romi är född och uppväxt i Japan, och numera verksam som konsult i Sverige. 
Under resan fick vi träffa en rad japanska experter – arkitekter, förvaltare av trädgårdsanläggningar 
och specialister inom träd-gårdsskötsel och hade möjlighet att på ett professionellt plan utbyta  
erfarenheter och inspirera varandra. I Tokyo bodde vi intill Shinjuku station som är världens mest 
trafikerade med över två mil-joner passagerare varje dag. Här finns tio pendeltåg- och tunnelbane-
linjer och över 163 utgångar - så det var lätt att gå vilse bland alla människor. Första dan fick vi  
möjlighet att träffa tjänstemän från staden som berättade om arbetet med parker och stads-
förnyelse i Tokyo. 
 
Vi inledde med att besöka Tokyos största park, Showa Kinen parken, som skapats på en nedlagd 
mili-tärflygplats 1983. Parken är 165 hektar och här fanns en klassisk japansk trädgård, en äldre  
restaure-rad gård med omgivande landskap, ett fågelreservat, våtmarksträdgård, drakgrottor, 
studsmatteberg och klätterberg, mm 

Höstfärger i Japan 
10-20 november 2016

Text & Foto: Michael Öhman



Vid Nezu trädgårdens fyra tehus befann sig 
många kiminoklädda kvinnor som flöt in i 
trädgårdens höstfärger. Trädgården ligger intill 
det nya museet med många  
konstföremål och består av tät vegetation 
kring en dalgång med slingrande stigar.

Vi besökte även den klassiska trädgården 
Kyu-shibarikyu i södra delen av Tokyo nära  
hamnen. De höga husen runt parken ger en  
speciell känsla till besöket. Trädgården skapades 
vid stranden av Tokyobukten mellan 1655 och 
1658. 

Eftermiddagens program avslutades med ett besök i den klassiska trädgården Hama Rikyu. Även 
denna trädgård skapades under 1650-talet som en privat anläggning och övergick sedan i den 
kejserliga familjens ägo innan den donerades till staden 1945. De yttre dammarna är fortfarande 
kopplade till havet och det finns båtförbindelser med trädgården och andra delar av Tokyo. 

Vi avslutade vår vistelse i Tokyo med att 
besök a den västerländskt inspirerade 
stadsparken i Hibiya. Under en period var 
området ett militärt övningsområde men 
då staden expanderade byggdes här den 
första parken efter västerländska ideal som 
stod färdig 1903. Här kunde vi studera hur 
tallar beskars och pincerades! 



Därefter ägnades en hel dag att besöka de mest kända klassiska trädgårdarna i Kyoto Heian 
Shrine, Guldpaviljongen, Silverpaviljongen och den zenbuddistiska Ryoan-ji den mest berömda 
med sina 15 stenar utplacerade i gruset och där man aldrig kan se alla stenarna samtidigt från 
någon vinkel. 

Vi avslutade vår resa med att besöka olika platser med intressanta gröna miljöer i Osaka i stark 
förtät-ning. Umeda Sky Building är två höga byggnader med en sammanbyggd plattform på 178 
meters höjd. Intill byggnaden finns en intressant park med en ”vild” kärna där man känner sig 
flyttad ut i ett bergsområde med tät vegetation, forsar och stenformationer. En bit söderut ligger 
Namba park, intill stationen har man byggt en park uppe på ett shoppingcenter och parkerings- 
hus med en artificiell ravin att efterlikna Grand Canyon.

Vid en avslutande middag kunde vi konstatera att vi ätit gott och varierat, upplevt mycket och fått 
många nya intryck. Vi var alla överens om att det hade varit en fantastisk resa och att vi  
omhänderta-gits på ett suveränt bra sätt vid de olika platserna. Ett stort tack till Per och Hiromi 
Blomberg för den jättefina planeringen och guidningen.

Efter det tog vi snabbtåget shinkansen 
till Kyoto. Här mötte vi den japanska 
landskapsarkitekten Nori Hamamoto 
som tog med oss på en rundvandring 
till hennes favoritträdgårdar. Murin-an 
en liten privat trädgård i östra delen 
av Kyoto blev första stoppet. Här fick 
vi träffa Tomoki Kato vid UEYAKATO 
LANDSCAPE som berättade om hur 
man sköter en klassisk trädgård. 



Landskapsarkitektur 
i nordligt klimat

I samband med FSS Region  
Norr:s träff den 15 februari 

anordnar Movium en partner-
skapsträff i Luleå den 16 februari.

 
Temat för dagen är Nya tankar 
om utveckling av utemiljöer i  

nordligt klimat. Vi kommer höra 
om aktuella exempel och  

diskutera stadsparker, hur gröna 
värden och utemiljön tar plats i 

planeringen, och behov av  
kunskapsutveckling.

Både Movium Partnerskaps- 
användare och FSS-medlemmar 

går på partnerskapsträffen till 
subventionerad avgift. 

Kvällen den 15 februari har vi 
gemensam middag och guidad 

vandring i Luleå.

Välkomna till Luleå!
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