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Hej!
2019 går mot sitt slut!
När man sitter här i början av december och summerar året (det man
kommer ihåg) så inser man att ett år går hiskeligt fort och snart stundar år
2020.
Vilket år det kommer bli FSS 100 år!... Smaka på den en stund, visst känns
det härligt och riktigt spännande? Tänk att få uppleva ett 100 års jubileum? –
MÄKTIGT - som mina barn hade uttryckt sig.
Planeringen är i full gång för nästa års parkkongress i Uppsala eller vänta var
det Uddevalla….. Boka datumen 26-28 augusti för årets händelse!
Temat blir 100 år tillbaka och hundra år framåt. Viktiga tillbakablickar och
mycket intressanta framtidsvisioner har vi att se fram emot.
Under hela jubileumsåret kommer det att ske saker.
Vi har tagit fram planteringsförslag för en jubileumsrabatt och en
jubileumsurna, gestaltad av Mona Wembling. Ni kan läsa mer om detta i
Dalecarlicabladet och vi hoppas få se dessa i alla Sveriges kommuner.
När vi fyllde 90 år gav föreningen ut en bok, till 100 årsjubileumet kommer vi
producera korta jubileumsfilmer som tar upp de ämnen vi jobbar med
dagligen.
Planen är att det ska komma en film varannan månad med olika teman, den
första filmen har temat grönskans betydelse. Filmerna gör vi tillsammans
med Movium som också jubilerar nästa år, de fyller 40 år. Ett samarbete vi
uppskattar.
FSS kommer också att synas i tidningen Utemiljö under 2020, ett samarbete vi
ser fram emot.
Hälsar
Lotta Johansson

FSS parkkongress i Uppsala
Håll utkik på vår hemsida under början av 2020 för en sammanfattning
av 2019 års parkkongress i Uppsala. http://stadstradgardsmastare.se

Jubileumsrabatten
FSS fyller 100 år 2020! Detta ska vi så klart fira och vi vill att det ska märkas i
varje svensk kommun. Därför vill vi utmana er att skapa
jubileumsrabatten – 100 år i Stadsträdgårdsmästarens fotspår.
Jubileumsrabatten är designad av landskapsarkitekt Mona Wembling och illustration med växtförteckningar ser ni nedan.
Jubileumsrabatten är illustrerad både som urna och rabatt vilket gör att ni
har stora möjligheter att tillämpa den hos er. På följande sidor kan ni läsa mer
om tankarna kring gestaltningen och valet av växter till jubileumsrabatten.
Illustrationer och planteringsritning hittar ni på vår hemsida.
http://stadstradgardsmastare.se

