Under hela sommaren har Göteborgs paradgata varit skyltfönster för grön stadsutveckling.
Projektet är en del av Gothenburg Green World som fortsätter med aktiviteter hela året.
När Tidningen Utemiljö besökte Avenyn i början av sommaren, surrade humlor omkring
överallt bland odlingslådor och växtbäddar. I Utemiljö nr. 5 får ni följa med på vår vandring längs
stråket med parker (se sidan i den här pdf:n). Här bjuder vi på fördjupande material
med bilder och intervjuer om projektet på Avenyn!

Ängsplantering vid
Götaplatsen.

Hellre ute än inne,
Malmö stad.

av Lena M Fredriksson och Florence Oppenheim

18 popup-parker
utifrån temat grön stadsutveckling prytt
Göteborgs paradgata Avenyn. Utställarna
och kreatörerna som har skapat parkerna
har vitt skilda bakgrunder och perspektiv
på grön stadsutveckling.
– Vi gick ut brett och efterfrågade bidrag och idéer till hållbara miniparker
som besökaren kan gå in i och komma nära, och som är tåligt och hållbart. Och det
har fungerat väldigt bra, berättar Cecilia
Liljedahl, projektledare för Gothenburg
Green World 2016.
De fick in ett 30-tal förslag och valde ut
18. Dessa fick en grundplåt på 20 000 kronor
att använda till material och uppbyggnad.
– Alla har fått hushålla med sina resurser och vara idérika, och de har använt
mycket återvunnet material, säger Cecilia
Liljedahl.
Park- och naturförvaltningen stod sedan för jord och skötsel under sommaren.
Alla fick samma ytstorlek till sitt förfogande. Extra resurser för skötseln ingick i budgeten och var en viktig del i ambitionen att
göra Avenyn attraktiv under sommaren.

U N DE R SOM MAR E N HAR

EMMA JOHANSSON ÄR landskapsarkitekt på
park- och naturförvaltningens projekt- och
planeringsenhet i Göteborgs Stad och projektledare för Götaplatsen/Avenyn.
– Min roll var att få ihop utställningen
samt samordna genomförandet. Förutom
att vi ställde krav på social och ekologisk
hållbarhet, ville vi också att parkerna skulle vara robusta och möjliga att sköta under de nio veckor som utställningen pågick. Popup-parkerna var ju inga visningsobjekt utan man skulle kunna gå in i och
använda de gröna rummen, berättar Emma
Johansson.
Gröna och levande parker som involve-

rade göteborgarna var andra önskemål.
– Det här var ju en chansning och något helt nytt som krävde avvägningar. Hur
många parker och var skulle de placeras?
Hur skulle folk reagera? Och hur skulle
växtmaterialet klara sig i staden och från
förstörelse? Men det har gått klart över förväntan, säger Emma Johansson.
Hon berättar om människor som dagligen använde parkerna för att äta sin lunch,
eller som kom ut från stadsbiblioteket och
slog sig ner för att läsa en bok för barnen.
– När vi plockade ner alla parker var det
många som frågade om vi verkligen skulle ta bort dem, att de verkligen behövs på
Avenyn. Det var ju en tillfällig lösning men
vi har fått idéer och en känsla för vad man
skulle kunna göra i staden, säger Emma
Johansson.
Projektet möttes av en del skepsis i början, bland annat butiksägare som var rädda för att parkerna skulle skymma butiken.
Och inte minst rädslan för förstörelse. Men
av det blev det alltså nästan ingenting.
– Som säkerhet hade vi sparat 10–15
procent extra växtmaterial som vi kunde
komplettera med, men vi hade nästan ingen förstörelse alls. Kanske beror det på att
Avenyn är en plats som har ögonen på sig
nästan dygnet runt?
För att säkerställa skötseln tilldelades
projektet sex heltidsanställda (några ordinarie, några extra), som hade mer än fullt
upp i början då alla växter krävde mycket
vatten. Senare under sommaren kunde förvaltningen istället utnyttja en del av dessa
resurser på annat håll.
HÅLLBARHET VAR EN viktig dimension redan från början och vad som skulle hända
med allt material fanns med i planeringsarbetet hela vägen.

– En god tanke men som kräver väldigt
mycket planering. Perenner gick till skolträdgårdar runtom i Göteborg, jorden användes till jordförbättring i centrala staden och ryttar-VM 2017 fick en hel del trämaterial att bygga hinder med. Ängen på
Götaplatsen hade vi inte planerat att återvinna men där tyckte göteborgarna annorlunda och vi tog nytt beslut i efterhand att
den som så önskade kunde komma och
hämta växter med hjälp av vår personal på
plats. Tyvärr gick ryktet snabbt och natten
innan hade någon varit inne på ängen och
klampat runt och förstört en del. Men det
mesta kunde alltså återanvändas.
viktigaste erfarenheten av projektet, som du ser det?
– Att vi vågade och att det lyckades så
bra. Det ska ju byggas mycket centralt i
staden inom de närmaste åren och här har
vi kunnat se att det går att förgröna och
försköna tillfälliga platser som senare skulle kunna bli permanenta. Dessutom tror
jag att både allmänheten, utställarna och vi
inom kommunen har lärt oss mycket om
hållbarhet och återvinning, säger Emma
Johansson.
Cecilia Liljedahl håller med.
– Vi får kommentarer om att vi vågade ta grön stadsutveckling och kliva ut i staden. Det har gett hela projektet
Gothenburg Green World en annorlunda karaktär än om vi ”bara” hade fokuserat på de historiska parkerna. Det har blivit
en spännande dynamik mellan det nya och
det historiska. Avenyn syns ju tydligt vilket
också har skapat intresse för de befintliga
parkerna, säger hon.
Att många var ledsna över att parkerna
togs bort och förvånade över att så lite blev
förstört, är synpunkter som även Cecilia

Tusen år från nu, HDK
(Högskolan för design
och konsthantverk).
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Liljedahl fått till sig under projektets gång.
– Kanske kan det här bidra till att det
blir lättare i framtiden att initiera och skapa liknande projekt. Och kanske har vi
banat väg för ett grönare Avenyn och påverkat den långsiktiga gestaltningen? Hur
som helst så är de kommentarer vi har fått
mycket positiva.
Arkitekter utan gränser ansvarade för parken Claiming Avenyn
tillsammans med Åsa Bugge Marin. De var
på plats vid ett par tillfällen under perioden
och fick mycket positiv feedback.
– Den viktigaste lärdomen är att det
växte bättre än förväntat och blev grönt
och frodigt. Dessutom har planteringarna
fått stå orörda, vilket överraskade många,
säger Kajsa Ignell.
Hon menar också att de har kunnat visa
att det inte behöver vara så perfekt och att
parkerna klarade sig bra utan alltför mycket skötsel.
– Vi planterade tätt och det fick växa lite som det ville. När vi tog ner parken hade vi skördefest och det fanns en hel del att
ta vara på, både frukter och kryddväxter till

KAJSA IGNELL FRÅN

exempel, som vi hade auktion på. Vi är väldigt nöjda med hela projektet.
Mindful Garden representerade Svenska Trädgårdsdesigners
som med hjälp av en göteborgsk profil –
Glenn – gestaltade en boendemiljö i olika
faser i livet.
– Vi ville visa hur man genom att göra
kloka val i en bra grunddesign, med mindre förändringar, kan bo kvar i samma miljö i hela sitt liv. Grundelementet är en tydlig och lättillgänglig entré, kompletterat
med lite nya material som cortenstål och

MADELEINE HUBER PÅ

en betongparkett. Vi har också använt oss
av olika nivåer för att skapa rumskänsla och
dynamik, säger Madeleine Huber.
Svenska Trädgårdsdesigners hade räknat
med ett visst svinn men de har inte behövt
komma tillbaka för att plantera nytt växtmaterial.
– Däremot försvann en begagnad skateboard ganska snabbt men det hade vi nästan räknat med. Tanken var ju att parken
skulle visa på förändring över tid.
Parken var placerad utanför McDonalds
som var väldigt positiva till att ha trädgårdsdesignernas park utanför entréen.

– De har berättat om hur människor
kom in i restaurangen och skrattade och
pratade om Glenn-humorn och den fina
parken. För oss har deltagandet varit en rolig och positiv upplevelse.
parker som var flitigast bemannad
under sommaren var AB Framtidens monter med bostadsbolagen Familjebostäder,
Poseidon och Bostadsbolaget. I våras utlyste de tillsammans en tävling där deras
hyresgäster, med hjälp två trädgårdskonsulenter, fick skapa sin egen balkonglåda.
Balkonglådorna visades upp i popup-parken på Avenyn under hela sommaren och
besökare fick rösta på sina favoriter.
Vann gjorde Anette Ahlberg, boende
hos Poseidon, som fick 1 000 kr att handla
för hos Mölnlycke Garden Center. Precis
som alla andra deltagare fick hon också ta
med sig sin skapelse hem. Drygt 2 100 personer hade röstat i tävlingen.

EN AV DE

Svenska Trädgårdsdesigners park
Här bor Glenn i Göteborg.

Claiming Avenyn var en park signerad Kajsa
Ignell och Åsa Bugge Marin från Arkitekter utan
gränser.
Anette Ahlberg, boende hos bostadsbolaget
Poseidon i Göteborg, vann balkonglådetävlingen under Gothenburg Green World.
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• Gothenburg Green World är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad, Gunnebo
slott i Mölndals stad, Botaniska trädgården i Västra Götalandsregionen,
Liseberg och Göteborg & Co.
• Förutom huvudmännen finns ett antal samverkanspartners i projektet: Jonsereds trädgårdar i Partille,
Växtrum i Lerum, Råda säteri i Härryda
kommun och Tjolöholms Slott i
Kungsbacka kommun.
• Gothenburg Green World sträcker sig över hela 2016 och syftar till att
erbjuda inspiration till ekologisk odling
och livsstil. Ambitionen med projektet är att skapa och erbjuda Nordens
främsta trädgårdsdestination.
• Projektledare för Gothenburg Green
World 2016 är Cecilia Liljedahl,
Göteborg & Co.

AB Framtiden lockade med bland annat en
omröstning om bästa balkonglådan.

Ovan: Ta vägen genom skogen, Umeå
kommun.
Till vänster: Mellan gran och gräslök, HDK (Högskolan för design och
konsthantverk).
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Under hela sommaren har Göteborgs paradgata varit skyltfönster för grön stadsutveckling.
Projektet är en del av Gothenburg Green World som fortsätter med aktiviteter hela året.
När Tidningen Utemiljö besökte Avenyn i början av sommaren, surrade humlor omkring
överallt bland odlingslådor och växtbäddar. Häng med på vår vandring längs stråket med parker!
Mer material med intervjuer och bilder hittar du på vår hemsida.

Gry Ellen Ringstad

Prata gärna dynga med oss
Bostadsbolaget, Familjebostäder
och Poseidon

The Foodprint LAB

Claiming Avenyn

Arkitekter utan gränser,
Kajsa Ignell och Åsa Bugge Marin
Budskapet är: ta hand om platsen!
Arkitekterna välkomnar alla in till ett
växthus där besökarna får ta plats
mitt i en oas av frodig och ätbar
grönska, och ta för sig och smaka
på allt ätbart.
Växthuseffekten de hoppas på
efter sommaren är mer stadsodling, fler möten och nya tankar
kring framtiden i våra städer.

Hellre ute än inne
Malmö stad

Bee connected (Bi-kopplad)
Chalmers tekniska högskola
Chalmers visar på värdet av pollinering och vikten av
att bevara och skapa nya gröna livsmiljöer i staden men
framför allt länkarna mellan dem.

Malmö stads vision ”Hellre ute
än inne” i en popup-park som
bjuder in till rörelse och lek
på en mötesplats med urbant
formspråk och grönska.

Remi i blomsterskrud
Tony Johansson och Peter Bengtsson

Milleniumparken
Interaktion och kulturutbyte – det är tanken bakom det svävande moln av bambu
som den japanske installationskonstnären Tetsunori Kawana har skapat på
Milleniumplatsen vid Stora Teatern i Göteborg.
– Jag har letat efter döda träd och rötter här i Göteborg och ger dem ytterligare
ett liv tillsammans med den unga, gröna bambun, berättar Tetsunori Kawana.
Han betonar att det inte handlar om en skulptur utan en yta, ett rum där människor
ska uppleva himlen, det gröna, vattnet, solen genom sina fem sinnen.
– Verket är garanterat tre månader på plats, men får gärna stå kvar om staden vill.
Mitt koncept bygger på att känslan det ger inom oss ska stanna för evigt, förklarar
han.
Installationsarbetet är gjort med hjälp av både volontärer och professionella krafter
från park- och naturförvaltningen. Totalt har Kawana haft 400 gröna bamburör, sex
meter långa med en diameter på tio centimeter, till sitt förfogande.
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Här får besökarna hjälp att få
upp ögonen för den mångfald
av växter som bin och andra
insekter gillar och gynnas av,
men som också kan fungera
som en social och vacker
mötesplats för människor.

Grow Gothenburg, grow!
Våren 2016 startade en satsning som ska tillgodose det
stora odlingsintresset som finns i Göteborg, men också
det allmänna intresset för stadsodling och stadsodlad
mat. Projektet, Grow Gothenburg, har tagit fram en digital
plattform där hela stadsodlingsrörelsen ska samlas på en
interaktiv karta.
I popup-parken på Avenyn har utställarna skapat en
mötesplats med hjälp av en modulär och flyttbar struktur av
lastpallar, som medborgarna själva under sommaren i olika
aktiviteter har kunnat vara med och förändra och förnya.

av Lena M Fredriksson och Florence Oppenheim

De tre stora allmännyttiga bostadsbolagen Familjebostäder, Bostadsbolaget
och Poseidon har i formen av ett hus flyttat in en grön gårdsmiljö för att visa hur
de i vardagen skapar inbjudande, gröna
bostadsgårdar tillsammans med hyresgästerna. Allt material som fanns med
på Avenyn kommer att återanvändas på
bolagens bostadsgårdar.

Surrande
mötesplats

Trädgårdskreatörerna och TV-profilerna Tony Johansson
och Peter Bengtsson har tillsammans skapat en plats för
koncentration och totalt fokus mitt i folkvimlet. I parken har
de använt schackspelets tydliga formspråk. Delar av spelplanens rutnät i storformat har bildat basen i ett blomsterinferno som bryts av spelplatsernas runda cirklar.
Under sommarens utställning har allmänheten kunnat
låna schackpjäser i den intilliggande blomsteraffären och
slå sig ner och spela.

Från odlingslåda till hektar
Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
Fastighetskontoret i Göteborg visar upp
sitt arbete med att öka andelen odling i
olika former i och omkring staden men
också hur den odlingsintresserade
göteborgaren kan göra för att börja
odla. Och att man genom att börja
enkelt med en egen lite odlingslåda,
kan skapa ett intresse för odling som
på sikt kan leda till en heltidsodlare.
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Hållbar glädje!

Poseidon i det gröna

Lisebergs trädgårdsavdelning
Göteborgarnas stolthet Liseberg visar upp
växtprakt och smarta lösningar för självbevattning – allt med material som tidigare
har använts i nöjesparken och nu återbrukas.
Bland attraktionerna finns en konstruktion där
regnvatten samlas upp via stuprör och lagras
i ett vattenmagasin under växterna och golvet.
Bevattningen sker sedan med hjälp av bevattningsband i tyg som transporterar vattnet
via jorden till växterna – en konstruktion med
många miljövinster.

Ta vägen genom skogen

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad,
efter en grundidé från White arkitekter

Umeå kommun
En skogsglänta i miniatyr som visar vägen in i
det norrländska landskapet med rika bärmarker, granskogar och tallhed, sommarblommor
och späda björkar. Umeå kommun uppmärksammar naturens rikedom på upplevelser och
värden som ett oumbärligt komplement till
stadens ordnade parker.

Promenaden avslutas på Götaplatsen där park- och naturförvaltningen visar en utställning om grön stadsutveckling – pocketparken
Poseidon i det gröna. Grundidén kommer från White arkitekter, som
vann den tävling som utlystes inför Gothenburg Green World 2016.
Syftet var att visa Götaplatsen som en grönskande, social och inkluderande mötesplats, på temat ekosystemtjänster.

Fribytarträdgård
Makan/Maaike Vellinga (Nederländerna)
Innanför träramen till fribytarträdgården har
starka, vilda växter till synes skapat sig en
egen plats i mager mark. Syftet med trädgården är att visa på hur vi människor inte alltid
lägger märke till områden med obrukad mark
men att det finns tåliga och vackra växter som
kräver minimalt med skötsel.

Här bor Glenn i Göteborg
Svenska trädgårdsdesigners
Genom att ta fasta på en göteborgsk profil, har professionella trädgårdsdesigners
gestaltat en boendemiljö i olika faser av
livet: Glenn i farten (karriärsdriven singel),
Glenn i spenaten (aktiv familjefar) och
Glenn i Hybridpassaten (världsvan pensionär).

Mellan gran och gräslök
HDK – Högskolan för design och konsthantverk

Tusen år från nu
HDK – Högskolan för design och konsthantverk
Studenter på kursen ”Göteborgs lustgårdar”
vid HDK, Göteborgs universitet, har med hjälp
av en liten babyek planterad i ett skyddande
skal som bär formen av en tusenårig släkting,
och med tydliga årsringar från det lilla trädet
till det gamla, stora, velat förändra föreställningen om vad stadens natur kan vara.

Parken på Götaplatsen är indelad i tre rum som visar
olika typer av tjänster som naturen ger oss gratis. Ett
reglerande med växter, vatten och träd som symboliserar tjänster som handlar om vattnets kretslopp,
luftkvalitet och klimat. Ett stödjande med fokus på
biologisk mångfald, insekter och pollinering, samt ett
försörjande där odling av ätbara växter lyfts fram.

Mari Lagerquist påminner oss om att alla växter bär på en historia eller får sig en historia
tillskriven sig av oss människor. ”En växt som
vi känner igen kan få oss att minnas, kanske
mormors kök och hur det doftade eller kändes just där och då.”

Dagvattenhantering
Kunskap förändrar
Folkuniversitetet, Mölnlycke Garden Center, Sense Garden
Här har utställarna – en trädgårdsdesigner (Maria Manning), en plantskola och ett studieförbund – fokuserat på hur kunskap kan förändras och återvinnas genom att visa upp fiffiga sätt att använda udda material i trädgården. Enkel design,
återvunnet material och växtval som gynnar fågel- och insektsliv. Som till exempel en förbrukad parabolantenn som kläs med
mosaik och blir ett fågelbad.

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
I Regnträdgården visar Kretslopp och
vatten smarta, gröna lösningar som tar
hand om dagvattnet på ett hållbart sätt.
Huvudprincipen för en hållbar dagvattenhantering är att fånga upp vattnet och fördröja
avrinningen från stadens tak, vägar och gator.
Genomsläpplig markbeläggning och mer växtlighet är ett sätt.

Lär och gör
SLU – Sveriges lantbruksuniversitet
Stadens rum, där parkerna ingår, är viktiga
för att människor ska mötas, sociala nätverk
skapas, fördomar motverkas och utanförskap
minska. Här bjuder SLU in till diskussioner
på plats om stadens framtida utveckling och
vidare i sociala medier under #skrivihopgoteborg. Vilka är dina idéer för att undvika ett
vi och dom i Göteborg? Hur kan vi skapa en
stad där människor från olika delar möts?

