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Föreningens Kongress i Katrineholm 24-26 augusti 2016:
Årets stadsträdgårdsmästarkongress hölls i Katrineholm, med Katrineholms kommun
som värd. Ett varmt sensommarväder välkomnade de ca 100 deltagarna och 14 utställande företagen som deltog under kongressdagarna. Kongresen inleddes under
onsdagen med guidning på Ericsbergs slott. Under kommande två dagar avhandlades
en rad ämnen som Landskapskonventionen, tankar kring landskapsarkitektur, Gestaltad livsmiljö och vad som gör en parkförvaltning framgångsrik. Vidare hölls föredrag
kring konst i offentliga miljöer samt inslag från några av våra medlemskommuner under programpunkten Landet runt. Kongressen avslutades med stadsvandring och
plantering av en magnolia i Stadsparken.

Föreningens årsmöte den 25 augusti 2016:
Föreningens årsmöte 2016 hölls torsdagen den 25 augusti kl. 13.00. På årsmötet
närvarade 36 medlemmar.

På årsmötet behandlades:
Val av styrelse och revisorer. Det beslutades om oförändrade avgifter för 2017 till
medlemsavgift om 100kr, abonnemangsavgift om 1 500kr och avgiften för kommersiella företag 5 000 kr och att pensionärspris på kongressen inte ska införas. Platser för
kommande kongresser behandlades. År 2017 är det kongress på Gotland, år 2018 är
det Nordisk kongress på Island. Information lämnades om det nordiska projektet
NGSA, föreningens verksamhetsplan, mål och intentionerna med styrelsens arbete
samt rapporter från årets verksamhet.

Nya medlemmar:
Under verksamhetsåret 2016 antog styrelsen 18 st. nya medlemmar:
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Medlemsantalet är:
Föreningen hade 185 medlemmar vid årsskiftet 2016/2017, 97 kommuner och 3
företag.

Dalecarlicapriset:
2016 års Dalecarlicapris tilldelades landskapsarkitekt Tomas Lagerström för hans
arbete som drivande kraft inom projektet E-planta i syfte att säkerställa kvalitet,
art/sortsäkerhet och klimatanpassning av det växtmaterial för svenska förhållanden.
Han har genom sitt långsiktiga och målmedvetna arbete också spridit värdefull
kunskap som bidragit till utvecklingen av växtanvändningen i kommunal
parkverksamhet i Sverige.
Kommunpriset:
2016 års Kommunpris tilldelades Gävle kommun, Samhällsbyggnad Gävle, för arbetet
med Boulognerbadet i Boulognerskogen i centrala Gävle. Genom ett väl gestaltat nytt
offentligt bad har Gävlebornas gröna oas fått ytterligare en målpunkt och en ny samlingsplats, tillgänglig för alla åldrar.
Examensarbetespris:
2016 års Examensarbetespris tilldelades landskapsarkitekterna Rebecka Olsson och
Linn Svahn för examensarbetet Gröna stråk i Rotebro - en socioekologisk
stadsutveckling. De fick priset för att på ett inspirerande och pedagogiskt sätt visa på
hur en stadsdel kan bli mer hållbar ur ekologiska och sociala perspektiv genom en väl
genomtänkt och sammanhängande grönstruktur.

Prioriterade frågor för FSS:
Föreningens mål och fokuspunkter har varit :
att Synliggöra stadsträdgårdsmästar-/parkförvaltarrollen
att öka samhällspolitiskt inflytande och

att utveckla aktiva nätverk.
Styrelsen har löpande arbetat enligt verksamhetsplanen som uppdateras årligen vid
årsmötet. Planen utgör styrdokument och stöd för styrelsens arbete. Exempel på
några genomförda aktiviteter under året, kopplade till mål- och fokuspunkterna:
-

-

Föreningspresentation och föredragning på Gatu- och parkdagar 2016
Utdelning av Examensarbetespris med fokus på kommunal förvaltning
Delaktighet i remissarbetet kring ”Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur,
form och design”.
Inlämning av remissvar gällande jordbruksverkets förslag till nya bestämmelser om
anmälningsskyldighet i växtskyddslagen (1972:318) samt ändringar i den straffbestämmelse som är kopplad till anmälningsplikten
Inlämning av remissvar gällande implementeringen av Europeiska Landskapskonventionen.
Samarbete i forskningsprojekt, bland annat i samband med förarbetet till SLU:s
stora enkät om kommunal skötsel av grönområden och träd
Samverkan med andra organisationer kring aktuella frågor i Sverige och Norden
Utdelning av bidrag till regionala träffar

Hemsidan ”stadstradgardsmastare.org”:
Kontinuerlig uppdatering av hemsidan.
Dalecarlicabladet:
Under året har det utkommit tre Dalecarlicablad i jmaj, november samt ett julnummer i
december.
Regionala träffar:
Fyra regionala träffar har rapporterats till styrelsen under 2016 ; från Haninge, Park 8 ,
Ängelholm samt Norrlandsträffen.

Kontakter med olika organisationer och föreningar:
Under året har FSS styrelse haft kontakter och aktiviteter med följande organisationer
och föreningar:
MOVIUM – centrum för stadens utemiljö
Trädgårdsanläggarna
TCYK - Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté
WUP – World Urban Parks
BEUM - Föreningen besiktningsmän för utemiljö
SLU – Ultuna
SLU – Alnarp
KTK- Kommuntekniska föreningen
FSK – Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer
SKAO- Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Akademin för landskapsarkitektur (Sveriges Arkitekter)

Nordiskt samarbete, nordiskt ordförandemöte och NGSA (Nordic Green
Space Award)
Den 7 december hölls nordiskt ordförandemöte och NGSA styrgruppsmöte i
Köpenhamn. På mötena behandlades bland annat frågor kring planeringen inför
Nordisk kongress 2018 på Island samt Finland och Island eventuella inträde i NGSA.
En ansöka till NGSA (från Linköping) kom in under året i Sverige.
Föreningen har varit representerad i:
Nordisk samverkan
Styrelsen för TCYK - Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté
BEUM – Föreningen besiktningsmän för utemiljö

Föreningen är medlem i:
WUP- World urban park
TCYK - Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté
BEUM - Föreningen besiktningsmän för utemiljö
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